
  

  

  

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٨کال 

  د مطلبونو لړليک

  ......................................................................................د ليکونکې ډلې په قلم

  .................................................د ماشومانو زده کړه، د ژوندون دوام: د ميلمه سرمقاله

 EENET Asiaليکخرب
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يماشومانو په وړاندې خپل قانوني او اخالقي    .مسؤليت وګ
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   انځورونه د سيمون بيکر لخوا۵ او ٣،۴ او IDP Norway انځورونه د ٢ او ١

  

  

  :ليكونكي ډلې په قلمد 

ې چې د ميلمه په توګه يو ونيتا آاول ته مو بلنه ورآړ.  شپږمې ګڼې ته ښه راغالستEENET Asia  دګرانو لوستونكو،
ديش او تاجكستان د افغانستان بنګله . تر عنوان الندې وليكي). وړ زده آړه، د ماشومتوب په دورې آې د ژوند پ( مقاله د 

آولو په اړه د ښوونكو السته راوړنې او د افغانستان، له ښوونځيو څخه د ماشومانو غږ ، د زده آړې د هر اړخيز 
لو ته له الرې ټوپاآستان او قرغزستان په ښوونځيو آې ماشومانو ته د مناسبې فضا چمتو آول د دغې خپروونې 

ګزارشونه چې په هغه . چې آوم پرمختګونه په دې ورستيو آلونو آې شوي دي څرګندويدغه آار په سيمه آې . رسيږي
دې ته مو هڅوي چې مخ او تيمور لسټ د هر اړخيزو زده آړو له برنامو څخه تر السه آوو، آلمبيا، هند، الئو، پاآستان 

 مونږ ته د هر اړخيزې زده آړې د برنامو تر سره څ سرچينه نه لرياو په هغو هيوادونو چې هي. پر وړاندې والړ شو
  .تصور راآويآولو د څرنګوالي په اړه 

او ازبكستان د هر اړخيزې زده آړې او درې څيړنيزې برنامې په افغانستان آې د ښوونځيو د سالمتيا، د مرآزي آسيا 
ثبتولو په الرې اي ښوونځيو آې د حاضرۍ او نومونو د تر مينځ د اړيكو، او آوم خنډونه چې په اندونيزيعيب پيژندنې 

  .آې شتون لري په دې مقاله آې ځاي پر ځاي شوي دي

د . ورسوۍهيله من يو چې دغه مالومات ، تاسې وهڅوي چې ال زيات څيړنيزې چارې تر سره آړي او لوستونكو ته يې 
 مناسبې زده آړې په اړه د خبرتيا د آچې په لوړوالي د ماشومانو لپاره د هر اړخيزې اوهند يوه مقاله د فلمونو ارزښت 

  .آې څرګندوي

نو انجونې طالبانو په سلګو. زمونږ د ډيرو همكارانو زړورتيا په جنګي سيمو آې له آار آولو څخه مونږ ته الهام راآوي
همكارانو د روان آال ې زمونږ څلور تنو آ) IRC(ښوونځيو ته د تللو له آبله وژلي دي او د نړيوالو ژغورنې په آميټه 

 او په دې ټوټه ټوټه شوي هيواد آې ماشومانو ته د زده آړې له آبله د طالبانو ،په لومړيو آې ډيرې سرښندنې وښودلې



په زړه آې يې لرو دا هم هيرنه آړو چې د هغو او نورو ټولو دولتي او غير پر هغه غم سربيره چې . لخوا ووژل شول
 آې نومونه ثبت آړل، په ښوونځيو ميليونه افغانيو انجونو ٢،١ غړو د هڅو په نتيجه آېدولتي سازمانونو د بي شميره 

  .پخوا صفر وه آاله ٧چې دغه شميره 

واقع شوي دي زمونږ السته اندونيزيا، نيپال، تاجكستان او تايلند څخه بهر د هغو پيښو ګذارشونه چې له دارالسالم، هند، 
هيله لرو چې خپلې مقالې،  . نيټې خپره شي٢٠٠٩تۍ ګڼه به د مارچ په  خبرونو وروسEENET Asia راغلي دي د

    .يې راوليږۍ مونږ سترګې په الر يوځوابونه او د هغو پيښو ګزارشونه چې ستاسې په ښار يا هيواد آې پيښيږي مونږ ته 
   

  

  

  

  . ژوند ته مخه آول دي ،هد ماشومانو زدآړ :د ميلمه سر مقاله

  وينتا آانول

لكه څرنګه چې چا په رښتني ټوګه . سه پورې مو د يو ماشوم يا آوم انسان د لومړني آلونو د ژوند اهميت ته فكر آړىآيا تر او
اشاره آړې ده دا د هر ماشوم لمړني آلو نه تر وروستني عمره پورې يې ورسره پاتى آيږي همدا رنګه زمونږ آسيائى فرهنګى 

ه ګڼي چې په دې لړ آې ماشوم اړزښتونه منى او خپلو آړنو ته شكل ورآوي چې د  لمړني د ماشومتوب آلونه شكل اخيستن5ميراث 
عمر تر پايه به ورسره پاتى شي او همدا رنګه وروستۍ څيړنى د روانى علومو په برخه آې خاصتًا د مغز د پرمختګ په هكله 

ه چې د مغز پرمختګ په دې آلونو آې له د دې لپار. تاآيد آوى چې د ماشوموالي لومړى نى آلونه په ژوند آې اساسى رول لرى
ليږ او د لوړ پرمختګ لرونكى دې شواهد شته چې ښايي چې هغه تجربى د مغز د پرمختګ لپاره په د يوسر په لومړنيو آلونو آې 

  .پيژندنه مينځ ته راوړي جې د يو آس په صحت زدآړې د ژوند په اوږدوآې تاثير لرى) اوسيدو ځآى(عصبى رشتې زيست 

شواهد شته ښايي چې ژوند په لومړنيو آلونو آې د دورو پړاونه موجود دي چې له هغو څخه د مهمو او اساسى دورو د زيات 
توسعې پيژندنې ځانګرتيا او ټولنيز چارچلند او روان سنجي تر عنوان الندې ياديږي، چې د هر چا د ژوند وروستۍ برياليتوب 

نيز مهارتونه، لوړ فكرونه او هغه مهارتونه چې د مقايسې پر ډول دى د ځانګړنې دا دوره د ژبې توسعه او ټول.اساسى سبب ګرځي
  .چې دا ټول د ښونځي پر مهال او د هر سړي په ژوندانه آې اهميت لري. په توګه رول لري

هغه د مغزى آه پدې مهمه دوره آې يو ماشوم له داسى يو ځرګند چاپيريال غنى فزيكى او رواني ټولنيزه ګټو څخه برخمن نشى، د 
  .پرمختيا فرصت د امكان په لوړ حد آې په نظر وهل شوي ټوګه او وروسته په غير قابل جبرانى ټوګه آموالى مومي

چې په هغوى آې د ژوند فرصتونه او موقعيتونه د . دغه ساحوى څيړنې په ځانګړي ټوګه د توسعى په حال آې پيژندلى دى
ې ماشومان يې په غريبۍ او بيچاره ګې ښونځي ته د ورتللو عمر ته رسيږي د اجتماعى ماشومانو د رسيدو په زياتو هيوادونو آې چ

آوم آارونه چې بايد منطقًا په دې آلونو آې تعقيب شي د ماشومانو د يو مناسبه . او پيژندنې د توان له آمزورتيا سره مخامخ دي
آې يى د يو سالم او ښه ژوند اساس دي دا خبره نه يوازى د محيط د تضمين په خاطر حياتى اهميت ته پانګه اچونه ده چې په پايله 

چې په راتلوونكى (يو ماشوم حق دى بلكه دا د هيواد لپاره د اوږد مهالي انسانى آيفيت پانګه ده په خاص ډول زمونږ په سيمه آې 
مينان حاصل آړو چې د ټولو خو څرنګه آوالى شو اط. تاثير اچوي) آې زمونږ لپاره د قوى او تكړه ځوانانو د لرلو وياړ وي

ماشومانو ژوند له يوې روغې او سالمې مرجع لرونكي وي؟ د دې لپاره چې د يو ماشوم د ژوند د لمړيو آلونو د ښې پانګې اچونې 
د نړيوال تحقيقات ) ECCE) (زده آړى او د ماشوموالى پړاو ساتنه(پخاطر وآوالى شو سر ته ورسوو استفاده د يو باآيفيته برنامې 

ډېرى څرګندوني په دې آوى آومو ماشومانو چې پورتنۍ برنامې په شا پرايښي وي په خپل ژوند آې په خاص ډول د آورني ژوند 
د اجتماعي، اقتصادى او جمعيتى تغيرات په . د آيفيت په اړه، آارى وضيعت او ټول مطابقت له ټولنى سره موافق شوي دي

ه چې د ماشومانو د ښى روزنې لپاره نه دي برابر شوي شامل دې، په ماشومتوب وروستنيو لسيزو آې د غالب ګمان هغه آورون
مزبوره تغيرات خاص د هغو تغيراتو سره په . آې د باآيفيته تعليم او تربيى ضرورت ته تردي چې ډير اهميت يې هم پيدا آړى

ر هسته يي آورنۍ، د دې لپاره چې مخكې اړيكو آې دي چې د آورنۍ په جوړښت آې مينځ ته راغلى، د ګډو او لويو آونيو څخه ت
حتى تر دې چې دغه مسئوليت د . د يو ماشوم لويدل د ګډ او لويې آورنۍ مسؤليت و خو اوس يوازى د مور او پالر په غلړه دى

ې طبقه بندي شكل غوره آړى په دى مفهوم د ماشومانو طبقه د اقتصادى ټولنى د حقوقى آسانو په الس چې په خاص ډول زدآړى ي



السته نه وي راوړي او په مؤقت ډول په داسى حال آې چې سپارل آيږي په آمو اقتصادى ټولنيزو برخوآې د ماشومانو د ساتنى 
چه په غالب ګمان د هغوى روزنه د ښونځى څخه بهر آيږي او د ماشوموالى وخت . مسئوليت معموًال د لويو خويندو په غاړه وى

عالوه پر دې د ښار اوسيدنې پرمختګ د ميندو دندې د آور څخه د باندې زياتوي چې د . يې عپث او له تحصيل څخه پاتي آيږي
دغه ټولنيزه تحوالت د ژوند د لمړنيو آلونو د اهميت سره په . ماشومانو روزنه په آور آې يعنى په غير رسمي ډول له منځه وړي

  څرنګه دى؟) ECCE(آړې او ساتنه څنګ آې دي چې د يو باآيفيته ژوند په لرو سره، په آوچنى والى آې زد

مهمه برنامه ده چې د ماشومانو ټول ضرورتونه لكه روغتيا، تغذيه ) ECCE(يو باآيفيته برنامه په آوچني والى آې زدآړې او ساتنه 
په داسى حال آې چې د ژوند په لمړنيو دريو آلونو آې د ماشومانو تغذيوى ضرورت . او لمړنې زدآړو څخه حمايت آوي

  .د دې لپاره چي د ژوند دغه پړاو خورا مهم پړاو دى ډير امكان لرى ماشوم ښه تغذيه شي. توب لرىلومړي

 آلونو عمر پورې لومړيتوب لرى چې په اوسني وخت آې د نړۍ په ډيرو هيوادونو 6 تر 3د ماشومانو د مناسبۍ روزنې برنامه د 
 6ر په دې دى چې رشدي ضرورتونه او د ماشومانو شخصيت د  آلنۍ پوري ادامه لرى، د دې لپاره چې باو8آې دغه پړاو تر 

لرى نو د  آالو د ابتدايى دورې د روزنې په زيات مطابقت ولرى د ماشوموالى د آم عمره دورې سره ګډې اړيكى 8څخه تر 
  .ې دوام ولري ژى زدآړى او په لويو او فعاليتونو آې يادول د ماشومتوب دورى د روزنى او ساتنى برنامى په الر آلوودتيم

 آلنۍ پورى د پريښودونكى دورې په توګه وآتل شي چې د امكان تر پوړه د ماشومانو لپاره د 8 نه تر 6په مسلمه توګه بايد د 
د . خوښۍ دوران اوسي تر څو وآوالى شى د زدآړې ډيرې رسمى غوښتنې په لومړينو زدآړو آې په برياليتوب سره ځواب آړي

، په ټولو دوروآې د ماشومانو عمده روزنه توسعه ده او د حرآتى او )شوموالى په لړ آى زدآړه او ساتنهد ما(يوې مناسبى پرنامې 
د پيژندي وده او همدارنګه د ښايست پيژندنې او . فزيكى توسعى لپاره شامل فعاليتونه، ژبني وده، ټولنيزه او عاطفى وده ولري

  .قدرتى توسعه په ماشومانو آې وي) نوښت(خالقيت 

په دې خاطر چې لوبى د ماشومانو لپاره . زدآړى د متخصصينو په اند په دى مرحله آې لوبې د زدآړې تر ټولو غوره وسيله دهد 
ښه په دا وى چې . آنجى نسبت زدآړى ته ده) نوښت(طبيعى امر ګڼل آيږي او تر څنګ يې د ماشومانو اساسى عالقه او د خالقيت 

. دوران د ماشومانو په مورنې ژبه وى د دې لپاره چې د پيدايښت نه تراوسه ورسره آشنا ويپه ماشوموالۍ آې د زدآړى او ساتنې 
په دي ډول هغوى آوالى شي نوې پوهه په آسانۍ سره زده آړى او پرمختګ وآړى د ماشومانو فعاليتونه بايد وساتل شي او تشويق 

يړي په داسي ډول چې د ماشوم پرمختګ په آې ګام په او بايد داسي فورمول طرح شى چې د توسعې ټول جانبونه وڅ. آړاى شي
  .ګام وي

هغه . همدا رنګه د هغوى دشدي غوښتنى په پيچلې شرايطو آې ډير والى مومي د همدې لپاره د لوړ تشويق لپاره ضرورت لري
 وړاندى عددي، موسيقي داستانونه، شعر، تربيتي لوبې، عددى لوبې و: فعاليتونه د لوبى په ګروپونو آې محسوسيږي عبارت دي له

او تحرك، د هر پيدا آوونكى او مهارتونه، له نانزآو او د لوبو سپك سامان، د حرآتى برخې پياوړتيا او ودې لپاره فعاليتونه، د يو 
ل ، پوښتنه آول دلي)جمع آول(نمايش ښودنې پيدا آول او هغه فعاليتونه چې مد ماشومانو لپاره د آشفولو اجازه، د تجرپې ټولول 

د تصوير لرونكو داستانونو : د لوبو لپاره الزمه وسايل زده آوونه چې عبارت دى له. ويل او د وړو ستونزو حلول دى ورآوي
آتابونه، د داستانونو آارتونه، ساختمانى قطعات، او نور په الس جوړ شوى وسايل پازل، نانزآې او د لوپو سپك سامان د تفكر او، 

و ارقامو لپاره د زدآړى آارتونه، د تصويرونو د لوستلو لپاره وسايل، بايد يكننې شوى او آزادو لوبې تخيل لپاره، د ژبى اعداد ا
ترمينځ ميزان، د ټولګى دننه لوبې او له ټولګي څخه بهر لوبى، له ځآن سره لوبې آول، وړې او غټې ډلې همدا رنګه هغه فعاليتونه 

آوم ماشومان . د زياتې انرژۍ ته ضرورت لرى تر مينځ توازن برقراره شيټوګه ترسره آيږي او هغه چې ) خاموش(چې په غلي 
 آلنۍ پورى وى هغوى د ښوونځي ته د تږ لپاره ضرورت لرى د مهارتونو او مفاهيمو په هكله مخكى له ليكلو، ويلو او 6-5چې د 

امه هغه برنامه چې د ماشومانو د رشدى اعدادو د شميرلو څخه بايد فعاليتونه ولري په دې خاطر د ماشوم څرخونى لپاره به برن
ضرورت پر مبنا، خصوصيات او عاليق يې طراحي شوى او همدارنګه د لومړنيو او رقابتي مهارتونو برخو لوړوالى چې 

د . ماشومانو ته تيار شوى وى چې د دې له مخې هغه ماشوم د ښوونځى تږ او همدارنګه د ژوند په چاپيريال آې ننوتو ته تياريږي
ښوونكى آوالى شى چې . فعاليتونو د يوې برخې لست د آسانه پيدا آيدو لپاره د دې چپترو پاڼې ته منځنى برخې آې شتون لريدې 

دغه لست د يو ديوالي چارت په ډول په ټولګى آې ځآى پر ځآى آړي تر څو تل د آوم هدف لپاره چې زحمت وباسي په ياد آې 
متاسفانه آه چيرې مونږ ځير شو نو دغه . يس د تمرآز د له منځه وړلو احتمال شتهوساتى چې په دې حالت آې د ښوونكى د تدر

د خوراآمنو ماشومانو په برخه شوى، په داسى حال آې په ډيرى غريبه ) په ماشوموالى آې د زدآړى دوران(پرمختللى برنامه 
د . غ په شان دي ځاى پر ځاى شوىټولنه آې د دغې برنامى څخه برخمن نه دي او په خصوصي وړآتونونو آې چې د سمار

چې د ماشوموالى د زدآړي د . پيژندنې د سيستم يا د مقرراتو د شتون خال، معموّال د دې وړآتون د اداارې مربيانو په واسطى آيږي
چې په پايله آې په دغه وړآتون آې رسمي زدآړى سوادي او د اعدادو شمرل . دوران د مهارتونو او زدآړې څخه بې برخى دي

دا زدآړې په داسى حال آې ده چې ماشومان نظر په بلوغيت او . تدريس آيږي) چې قايدتًا په لمړني ښوونځى ښودل آيږي(



تجربوى آماده ګى نلري چې دا آار ېيات اآادميك فشارونه په ماشومانو راوړي چې د هغوى د رشد او پرمختګ لپاره زيانمن دى، 
 چې آوم شيان يې ياد آړى حتى هغه شيان چې په مصنوعى او د طوطي په شان په پلټونو ښودلى ده چې آله ماشومان وغواړى

د هغو څخه دا هيله آيږي . يادو ياد آړي، عملى آړى دا د دې سبب آيداى شي د هغو شخصيت په رشد باندې ناوړ اغيزې وآړى
ونوموو، په ) احمقانه زدآره(ې په دا يوه چې تر هرڅه يې وړاندې زده آړي چې دا به د هغوى د برياليتوب خنډ شي چې په پايله آ

خو د دې ناوړه توقع په دليل، په دې باور آوى چې نادان دى او په حقيقت . نه دى) نادان(دې معنا چې ماشوم په حقيقت آې ناپوهه 
 الندى ټولې آې د ژوند د اعتماد سطح له السه ورآوى او دويم معكوس تاثير دا دى چې په لوړو زدآړو آې ضعيفوالى ښايي چې

. زدآړې او لوړى زدآړى د دې فشار الندې ماشومان د طوطى په شان زدآړه آوي چې دا آار د ماشوم د توازن له مينځه وړل دي
تر ټولو . ځكه چې نور ژبنې او پيژندل شوى مهارتونه يې په هغه حد آې چې پكار دې، نه دې رسيدلي او رشد يې نه دى آړى

يعنى ماشومان آوښښ آوى چې آوم . پيژندل شوى دى) عالقې د تخريب په فرضيې(شاهد يو چې د به ) پديدۀ(مهمه دا چر د 
زده آړي خو د زدآړې د بې ځايه دليل د فشار په سبب هغوى خپل عالقمندي او هڅې د . مهارتونه د هغى څخه غوښتل شوى دى
ريدلى چې زياتره ښوونكى او مور او پالر شكايت لري آيا تر اوسه پورى مو نه دي او. مهارتو څخه د ګټې لپاره له السه ورآوي

د ! چې ماشومانو يې پرته له خپلو هيلو څخه لوستل زده آړى دي خو دا هيله نلرى چې خپل درسي آتابونو نه پرته بل آتاب ولولي
 ولري نو ډير مهم دى چې پر مختللى مناسبه زدآړې برنامه له سره نيول شوى مناسبه وى او د اوږدمهال لپاره ماشومانو ته پايلې

په ماشوموالى په دوران آې ساتنه او (مونږ ښوونكى د يو بل سره د مشورې په اړخ آې خپل معلومات او علم ديوى ښى برنامې 
لرونكي او سونو په ډير ساده ټوګه آوالى شو د يوې ښې برنامې غوښتونكي شو او په سرته رسولويې د هر ماشوم حق ادا ) زدآړه
  .آړو

ن ونيتا آائرل، په نوې دهلي آې د جنوبى آسپا د جهانى بانك د بشرى انكشاف مرآز د بخش د زدآړى تر څنګ د ماسترى ميرم
  .د هغى سره په الندى پتې آوالى شۍ چې اړيكه ونيسۍ. لرونكې ده
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ل   ول داي اطر Nicole Dialد نيك اد او خ ه ي ېپ يس ې آ يرلى آ  ، ش
Shirley Case    يح اهللا ل، ذب د ايم او جكى  ) IRC Afghanistan(، محم

وال   ) IRC Afghanistanمرآزى دفترونه (آيرك  ى او نړي او د ټولو مل
دين چې          مدرسونو ښونكو، ميندو او پلر     ه متعه ونو پياوړو زدآونكو او هغ

د ماشومانو د زدآړى په خاطر زېانمن شوى خاصتًا د هغو هيوادونو چې   
و    . جنګ ځپلي او د نظامى جګړو ښكار شوى دي      ي هيوادون په جنګ ځپل

  :آې د زدآړي ښه آوول

ې   و آ ي هيوادون ګ ځپل ه جن ول د پ اوړي آ ړې پي بې زده : زده آ د مناس
  هآړې لپاره بياجوړون

 

  ې هئيتډلليكونكې د 



 د بشري حقوقو يو اصل دي چې ټول ماشومان حتي هغوي چې په جګړه ځپلو هېوادونو کې ژوند کوي بايد هغه  کړهزده
په بېړنيو . زده کړه کومه د خيرغوښتنې چاره نده بلکه د بشري او ملي پرمختيا بنسټ جوړوي. ته السرسی ولري

ماشومان د خپلو زده کړه . د د زده کړې چارې روانې وي يا د شونتيا په لومړنۍ موقع کې له سره پيل شيشاليطو کې باي
له جګړو څخه د . (( ايزو حقوقو او اړتياوو څخه د برخمنتيا لپاره د جګړو اوشخړو پاي ته رسېدو ته منتظرپاتې شي

(( ه ايزو پالنونو، نړيوالو ښوونيزو کنفرانسونو او د له اسنادو او زده کړ)) اغېزمن شويو ماشومانو د زده کړې سيسټم
 کال کې د ډاکار عملي کاري 2000سره لدې چې په . د اړونده مذاکراتو څخه برخمن ندي)) زده کړه د ټولو لپاره

نو د د پالن د پلي کولو لپاره بايد د جګړه ځپلو هېوادو)) زده کړه د ټولو لپاره(( چوکاټ بيانوي چې نړيواله ټولنه د 
په دغه ډول شرايطو کې پدې موخه نړيوال . ښوونيزو نظامونو، طبيعي بالګانو، او د عامه زده کړې اړتياوې پوره کړي

  . همکاران د دولتي او غير دوليت شريکانو په مرسته بايد زده کړه له سره پيل کړي

. مان له جدي ګواښونو سره مخ کويپوځي شخړې او نښتې د يو زيات شمېر خلکو د بې کوره کېدو المل کېږي او ماشو
هغه ځوانان چې د جګړو او نښتو په شرايطو کې ژوند کوي، د رواني ټکان او مرګ له ګواښ سره مخ دي اوهمدارنګه 
پر دوي اجباري استثماري کار يا پوځي خدمت ته جذب کېدل يا هم له دوي څخه د جنسي مريونو په توګه ناوړه ګټه 

په اصل کې ماشومان په دغه شرايطو کې له نويو مسئوليتونو سره چې د لويانو اړوند دي، لکه . اخيستنه له تمې ليرې نده
حتي هغه وخت چې جګړه او شخړه . دژوند د لګښتونو پوره کول، يا د کوچنيو وروڼو او خويندو ساتنې سره مخ کېږي

ر شوی دی او فرصت يې له السه پاي ته ورسېږي هم د دوي ژوند تباه شوي دي ځکه چې د هغوي د زده کړې سن تې
  . وتلی دی

پوځي نښتې پر زده کړه ايزو نظامونو بده . په جګړه ځپلو هېوادونو کې د زده کړې  له ځانګړو ننګونو سره مخ دي
اغېزه کوي، کورنۍ تيتوي، پايښت او ژوندي پاتې کېدل تر ټولو اړينه چاره ګرځوي او د زده کړه ايزو نظامونو د له 

سره لدې هم زده کړه کوالي شي مهارتونه او الزمه پوهه چې د دوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره . مل کېږيمنځه تلو ال
اړينه دي د ماشومانو په واک کې ورکړي او هغه وخت چې لوي شي د پوځي شخړو د بيا پېښېدو د شونتيا کچه 

 دوي د بياروزنې او د رواني غمونو د يوه رسمي يا غير رسمي ښوونځۍ په محيط کې  ماشومان کوالي شي د. راکموي
ښوونځۍ د ماشومانو په . د بياجوړولو بهير پيل کړي او همدارنګه پرته له کومې وېرې د هغوي احساسات بيان کړي

مالتړ او د هغوي د احساساتو درک او همدارنګه د هغيو ټولنيزه پرمختيا د سوکالۍ، امن او فرصت د چمتو کولو  له 
  . ره ښوونکي هم زده کړې او مالتړ ته اړيتا لري، حياتي او ارزښتناک ديالرې چې د هغوي لپا

هره ورځ ښوونځۍ ته تګ د نورمال او طبيعي والي حس راپيداکوي او يوازې پداسې چاپېريال کې دی چې ماشومان 
ې سولې او په جګړه ځپلو ټولنو کې زده کړې ته بايد د اوږدمهال. اجازه مومي چې ديوه ماشوم په ډول کړنې وکړي

  . سوکالۍ د اړتياپه توګه وکتل شي

که څه هم د هغه ماشومانو شمېر چې لومړنيو ښوونځيو ته د تګ په عمر کې دي مګر ښوونځۍ ته نه ځي، پدې 
 ميليون کسانو ته راکښته شوی دي، مګر د جګړه ځپلو هېوادونو وضعيت په کمه 72 ميليون څخه 100وروستيو کې له 
قيقت کې د هغه ماشومانو چې په ټوله نړۍ کې ښوونځۍ ته نشي تلالي نيمه برخه پدې هېوادونو په ح. کچه ښه شوی دی

  . کې ژوند کوي

په کلونو کلونو وخت نيسي چې يو زده کړه ايز نظام چې په جګړه کې وي بېرته ښه والی ومومي اولومړني وضعيت ته 
په ټوليزه توګه بې برخي شي، همدارنګه په جګړو وګرځي؛ حتي شوني ده چې يو نسل له زده کړې او د هغه له ګټو 

د . ځپلو هېوادونو کې د زده کړې په برخه کې کمه نړيواله پانګونه يوازې په کمه کچه کوالي شي اوضاع تسکين کړي
 کال کې د ګواښ سره مخ هېوادونو په توګه اعالن شويدي  د افغانستان، 2008هغه شلو هېوادنو په منځ کې چې په 

زيات شمېر هېوادونه د ناکامو هېوادونو په نوم لړ کې راځي چې .  سريالنکا او شمالي کوريا نومونه ليدل کېږيپاکستان،
خپله د دغه پيغام لېږدوونکي دي چې شخړې او جګړې د بېوزلۍ المل کېږي او برعکس؛ په همدې حال کې تاريخ هم 

وره کړې نيمايي يې له پنځه کلونو وروسته له جنګ مونږ ته را زده کړې چې د هغه هېوادونو چې د سولې الره يې غ
سريالنکا او ختيځ تيمور دوه هېوادونه دي چې د شخړو او بېړنيو حاالتو د تګ او راتګ سره . جګړو سره مخ شويدي

په دغه ډؤل شرايطو کې د زده کړې . ماشومان زياتره د خپل ماشومتوب دوره په بېړنيو حالتونو کې تېروي. مخ دي



په هر حال تجربې څرګندوي چې حتي په .  پراخې زده کړې ته په ځانګړې پاملرنه د ټولو لپاره لومړيتوب نلريمالتړ ،
په افغانستان کې په تېرو څو کلونو کې د نوم ثبتولو کچه . تر ټولو ننګوني شرايطو کې هم د لوړ کيفيت زده کړه شونې ده

 ميليون نجونو تګ د افغانستان په تاريخ کې تر ټولو زياته شمېره او په 7.1لومړنيو ښوونځيو ته د . په بيا بيا زياته شوېده
سره لدې ال اوس هم زيات شمېر نجونې د دوي د . حقيقت کې د دغه هېواد په تاريخ کې يوه ارزښتناکه مرحله ګڼل کېږي

ی او په ټيټ عمر کې زده کړې په الر کې له لويو ستونزو لکه ، د ښوونځيو نشتوالی، د ښوونځيو واټن او ليرې وال
د افغانستان په سويل او ختيځ کې د امن نشتوالی او همدارنګه پر ښوونځيو تنظيم شويو بريدونو . ودونو سره مخ دي

او معلول ماشومانو د ) اقليتونه(ښوونځيو ته د ماشومانو السرسي له ستونزو سره مخ کړېده، د دې تر څنګ چې لږکي 
  . خې ديعمومي زده کړې له حق څخه بې بر

اوس مهال په افغانستان کې ملي او نړيوال سازمانونه د ښوونځيو د رغولو او بيارغولو، د ځاي او همدارنګه د بکسو او 
کتابونو د چمتو کولو له الرې اوهم د هغه ماشومانو چې ښوونځۍ ته نه ځي د هغوي د سني ډلي سره د همغږي کولو د 

برسېره پردې د کوچيانو، سکانو لږکيو، . وزارت د پياوړتيا لپاره هڅه کويپالن جوړولو د چټکتيا له الرې د پوهنې 
معلولو ماشومانو، کورني بيځايه شويو ماشومانو او هغه ماشومانو چې له ګاونډيو هېوادونو ته راستنېږي، په ګډون څنډو 

  .يديته د شړل شويو ماشومانو پرمختګ لپاره نارسمي او پراخ پروګرامونه په پام کې نيول شو

اوسنۍ هڅې په حقيقت کې دوه ګوني کړنې دي چې د هېواد د عملي او سمالسي زده کړه ايزو اړتياوو، او د اوږدمهاله 
د بېلګې په توګه . زده کړه ايزو اړيتا تر منځ انډول رامنځته کړي او د ملي پرمختيا په موخه بنسټ اېښودل شوي وي

 زره يې بايد ښځينه وي، البته په هغه صورت کې 48ې د هغوي له ډلې افغانستان څو سوه زره ښوونکو ته اړتيا لري چ
په افغانستان کې د ښځينه ښوونکو يوازې دريمه برخه د اړينو زده کړو څخه . چې د نوم ثبتونې د کچې د لوړتيا شاهد وو

خه کې مسلکي  زره ښځنيه ښوونکې چې همدا اوس په ښوونه بوختې دي د پوهې او ښوونې په بر27کابو. برخمنې دي
  . مالتړ ته اړتيا لري

 

د دغه ننګونو سره سره افغان ماشومان او د هغوي کورنيو په ډاګه کړې چې د جګړو، شخړو او ناامنۍ سره په مخ کېدو 
اوس بايد زده کړه د سولې د ټينګښت او د جګړو او شخړو د مخنيوي د يوې وسيلې په . د زيات انعطاف منونکي دي

( انګړو مداخالتو پالن او ترسره کول چې ښايي د هېواد په مختلفو سيمو کې سره توپير ولري، د ځ. توګه وکارول شي
ددې ترڅنګ سيمه ييز امن، د حکومت ظرفيت، هغه سيمو چې تر ټولو زيات اړ دي او د بسپنه ورکوونکو سره د ښې 

  . يات ارزښت لرونکي ديد زښت ز) همکارۍ څرنګوالي او همدارنګه پدې برخه کې سيمه ييزو هڅو ته په پام

 د پام وړ سلنۍ زياتوالی 400 کال کې په سلو کې د 2002د افغانستان په کليو کې د زده کوونکو د نوم ثبتولو کچې په 
سره لدې هم يوازې نوم ثبتول او ښوونځۍ ته تګ بسنه نه کوي او دغه ډول کلي بايد له نورو معيارونو سره . موندلی دي

د زده .  په ښوونيز ټولګي کې د زده کړې او پوهې په برخه کې څه پېښېږي، وسنجول شيچې ددې څرکندوي دي چې
کړې د څانګې غبرګون هم بايد همدارنګه انعطاف منونکی وي او په ټوليزه توګه د روغتيا، تعذيې، د څښاک د اوبو او 

حقوقي اړتياوو راچاپېروونکی وي او همدارنګه د ناپاکو اوبو د تخليې، ښوونيز چاپېريال، مالتړ او نورو بنسټيزو او 
د ښوونکو روزنه، د ښوونيز چاپېريال په پالنونو او مديريت کې د . ټول بايد د دغه څانګې د ظرفيتونو پر بنسټ وي

ټولنې ورګډول او د تبعيض له پلو د ښوونيزو توګو بياکتنه او همدارنګه په عين وخت کې د داسې پروګرامونو په پام کې 
. شر د حقوقو او سولې زده کړې او تمرين ورکړي، د ښوونې د کيفيت د لوړلو لپاره اړينه چاره برېښينيول چې د ب

  . ښوونه بايد په افغانستان کې د ملت جوړونې له بهير سره يو ځاي کړل شي

په جګړه ځپلو هېوادونو کې د ماشومانو وضعيت د هغه کښتۍ د غرقېدو د وضعيت په څېر دی چې نجاتي قايق ته اړتيا 
ددغه ماشومانو برخليک د هغه لومړني قايق په ګرو کې دی چې د هغوي د خالصون لپاره د دوي لوري ته . نلري
که هېڅ يوه ښوونځۍ . ېداي شي يوه پوځي ډله، جنايي ډله، تندالرې ډله يا هم يوه ښوونځۍ ويد نجات دغه قايق ک. راځي

هغوي خالص نه کړي يا د خالصون قايق د ښوونځۍ په عمر د ټولو ماشومانو د پورته کولو لپاره ځاي ونلري، دغه 
  . جباري ټاکنه پر هغوي تحميلويفرصت په حقيقت کې نورو ډلو ته پرېښودل کېږي چې اغلبًا تخريب کوونکې دي او ا
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ه هغه ښوونيز پروګرامونه چې پ. د عدم تبعيض پر بنسټ والړه ښوونه بايد د هرې مسئوالنه چارې سره ادغام شي
مناسبه توګه پالن شوي وي، د مسئلې، شخړې او نښتې د مسئلو د حل، د ماشومانو د هويت پېژندنې، رواني او ټولينيز 

په دغه پروګرامونو کې همدارنګه د . او فزيکي پلوه د سولې ،برابرۍ او د بشر د حقوقوانډولتيا هم بايد مالتړ وشي
 ويروس په اړه د پوهاوي ورکول HIVو ځمکو او همدارنګه ايډز او د ژوندانه د مهارتونو ښوونه او  د ماين پوښل شوي

ښايي د ) اقليتونه(حتي د سولې په وخت کې د زده کوونکو ځينې ډلې لکه نجونې، معلول ماشومان او لږکي. پکې راځي
يي هغه ډلې په بېړنيو حاالتو کې ښا. ټولنيزه پلوه څنډو ته ووهل شي او د عمومي زده کړې له حق څخه بې برخې شي

چې له خپلو حقوقو څخه بې برخې کړل شوي زياتې شي او د ځانګړو اړتياوو لرونکې ماشومانو نوې ډلې لکه سرتيري 
ماشومان، په ځمکو کې د اېښودل شويو ماينونو په وسيله معلول ماشومان، له کورنيو څخه ګوښي شوي ماشومان، 

د ښوونيز نظام بيارغونه د باکيفيته ښوونې چې د ټولو . اره شيکورني بيځايه شوي ماشومان، کډوال او يتيمان راښک
دا هغه فرصت دی چې افغانستان يې . ماشومانو د اړتياوو ځواب ورکړي، د وړاندې کولو لپاره تر ټولو غوره وخت دی

  . بايد له السه ورنکړي

ې د وړاندې کولو لپاره چې د نيکول، شرلي او جکي دغه فرصت موندلی چې په نه ستړي کېدونکې توګه د داسې ښوون
د دغه کسانو سره مرسته د افغاني ټولنې د افرادو، کارکوونکو، د . زده کړې تر ټولو غوره حالت ولري، کار وکړي

مونږ ځانونه ژمن ګڼو چې د هغوي کار ته دوام . هغوي د همکارو ډلو په زړونو او ذهنونو کې انځور جوړ کړی دی
  . وي رامنځته کړي، ژوندي وساتوورکړو او هغه ارزښتونه چې هغ

  

  

  

 

 

 

  

  پر ماشومانو پاملرنه

   پاملرنه ده د خپلې راتلونکې  زمونږ 

  فريدا توروبکوا

د درۍ ورځو ښوونيز پروګرام وروسته مې پام شو چې په هېواد کې د ماشومانو مختلفې ډلې ژوند کوي؛ معلول 
 ماشومان، کارکوونکي ماشومان يا هغه ماشومان چې نور نو د خپلو ماشومان، د بېوزله يا زياتواوالدونو لرونکو کورنيو

لدې کبله مونږ ښوونکي بايد د ميندو او پلرونو، ټولنې او دولتي چارواکو په . پلرونو او ميندو تر سرپرستۍ الندې ندي
ه وکړي او په مرسته داسې فضا رامنځته کړو چې په هغه کې ماشومان وکوالي شي د نورو ماشومانو تر څنګ زده کړ

  . ))پر ماشومانو پام ساتنه په حقيقت کې زمونږ خپل راتلونکي ته پاملرنه ده. (( کورنيو کې يې ژوند وکړي



د لمړنيو اصولو او د پراخه زده کړې مفهوم د لمړني پالن په بشپړېدو سره کابو ټولو ښوونکو د مربيانو لپاره دغه شان 
د ماشومانو (پروژه د يونيسيف ))  پرمختګ کې د ماشومانو د حقوقو مالتړپه زده کړه او(( د . فورمې ډکې کړې دي

د دغه پروژې لمړنۍ .  کال د مي په مياشت کې پيل شوه2008لخوا رامنځته او د ) لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق
 د پراخه زده کړې په موخې د ماشومانو سره د ښوونکو د ښه سلوک پراختيا او د بتکن اوبالست د کادامجيا په سيمه کې

  . بهير کې د هغه کارول وو

په بريالي توګه د ماشومانو يوځاي کول د هغه ميندو او پلرونو مالتړ ته اړتيا لري چې په لومړيو کې بايد په هغه کلي 
  . کې چې په کروندو کې کارکوي د ماشومانو د زده کړې په ارزښت پوه شي

  د ميدان ښوونځۍکلبو مونولوا، د لمړنۍ ښوونځۍ ښوونکي، 

  

 ښوونکي وروزل شول او د هغه ماشومانو د پېژندو په اړه يې خپل کار پيل 129د دغه پروژې د يوې برخې په توګه 
دغه ښوونکي پدې وپوهېدل چې ماشومان د هغه الملونو له امله . کړ چې د مختلفو الملونو له کبله ښوونځۍ ته نه ځي

په لومړۍ اوونۍ کې د لمړنيو السته راغلو پايلو له . ته تګ څخه بې برخې ديچې مخکې يې چا فکر نه کاوه، ښوونځۍ 
زيات شمېر . مخې د مذهبي کورنيو ماشومان مدرسه غوره ګڼي او لدې کبله په متداولو ښوونځيو کې زده کړه نه مني

مګر . ده کړه وکړيمعلول ماشومان نن ورځ کوالي شي د منفردو لپاره د ښونيز سيسټم په کارولو سره په کور کې ز
څرګنده ده چې پدې صورت کې معلول ماشومان د ښوونځۍ ژوند او فعاليتونه تجربه کړي، دوي نشي کوالي خپل وخت 
له نورو ماشومانو سره يو ځاي تېر کړي، چې دغه موضؤع خپله د باکيفيته زده کړې په وړاندې کولو کې زيات ارزښت 

 له کبله غوره ګڼي چې ماشومان يې روزنتونونو ته ولېږي د پروژې په پلي ميندې او پلرونه د اقتصادي داليلو. لري
د ارواپوهنې او عليم کميسيون د غړو لپاره د ښوونيزې غونډې په بهير . کولو کې مونږ له حادو مواردو سره مخ شوو

سيون ټولو د کمي.  له روزنتون څخه وباسيخکورګون کلن زوي د او7کې له يوې ښځې څخه وغوښتل شول چې خپل 
غړو دغه هلک وکاته او دې پايلې ته ورسېدل چې هغه بشپړه روغتيا لري او لدې کبله بايد معمولي ښوونځۍ ته والړ 

 ساعته ښوونځۍ کې 24مونږ د اوږده وخت لپاره د دغه هلک له مور سره خبرې وکړې تر څو هغه قانع کړو چې . شي
څرګنده وه . ي ده او پدې ډول زده کړه د هغې له زوي سره مناسبه ندهزده کړه د اروايي او عاطفي اختالالتو سره يوځا

چې دغه مور د بېوزلۍ له کبله دغه شان کار ته اړه شوې وه مګر مونږ ورته روښانه کړه چې د خپل زوي يو خوشاله 
د دغه . ېږيژوندانه ته لومړيتوب ورکړي، هغه څه چې د کورنۍ او پالر او مور څخه د ليري ژوندانه سره ناشوني ک

  . بحث په پاي کې مور پدې قانع شوه چې خپل زوي کور ته راوګرځوي

 آزمايښتي کليو کې د والدينو او ښوونکو 5پدې پروژه کې د دغه شان موضوعاتو د څېړلو لپاره دکدمجايي د سيمې په 
 او د سيمه ييزو چارواکو په دغه ټولنو کې والدين، ښوونکي، مرستندويان. ټولنې او د ماشومانو ټولنې جوړې شوې دي

  . استازي شامل وو

  

  : د دغه ټولنو اصلي دندې

 د ماشومانو د حقوقو او ګټو مالتړ •

 د ماشومانو د زده کړې او ګډون لپاره د اړينو شرايطو په رامنځته کولو کې د سيمه ييزو چارواکو سره مرسته •

 همغږي کولد ټولو ماشومانو لپاره د زده کړې په موخه د والدينو او ټولنې  •

  

د پورتنيو دندو د سرته رسولو لپاره ټولنو پرېکړه وکړه چې د سيمه ييزو جوماتو د مالامامانو سره نږدې همکاري ولري 
په کور کې د ماشومانو دپراخه . څو لدې الرې مذهبي پلرونه د ټولو ماشومانو د زده کړې د کيفيت په ارزښت وپوهوي



کو د کلي د ټولنې غړو پرېکړه وکړه چې د اوخنه په سالون کې د مرجع يوه ډله زده کړې د چمتو کولو لپاره د اروزب
دلته مخکې لدې چې ماشومان په بشپړه توګه د پراخه زده کړې نظام ته ننوزي، د ښوونکي سره فردي . جوړه کړي

 د سال ورکولو په مونږ همدارنګه ميندو او پلرونو ته. ټولګي لري او وروسته د متداولې زده کړې بهير ته ورګډېږي
ارزښت پوه شوو، ځکه چې زياتره يې د ماشومانو د حقوقو څخه خبرنلري او په زياتو مواردو کې د ماشومانو حقوقو ته 

  . راځئ د ماشومانو ګټې په پام کې ونيسو. پاملرنه نه کوي

  

. ته نه ځي فکر کړئ نه ؤکه رښتيا ووايم لدې ښوونيزې دورې مخکې مې هېڅکله د هغه ماشومانو په اړه چې ښوونځۍ 
او فکر مې کاوه چې يوازې دادي چې ماشومان د مختلفو داليلو لکه معلوليت، بيوزلي، په کور کې کار او نورو له کبله 

مګر اوس زما پام شوی دی چې دغه موضوع چې ماشومان ښوونځۍ ته والړ شي ډېر ازرښتناک . ښوونځۍ ته نه ځي
  . ډو او واحدو حقوقو څخه برخمن دياو حياتي دي، ځکه چې دوي ټول د ګ

 سليمه زيکيروا د لمړنۍ ښوونځۍ ښوونکې، د اوخنه هوګن ښوونځۍ

   

  د ماشومانو ټولنه څه ده؟ 

د ماشومانو ټولنه هغه ځاي دی چې هلته ماشومان کوالي شي خپل ليدلوري بيان کړي او د زيات شمېر نورو زده 
ړي، د ښوونځۍ او په کلي کې د ژوندانه د اړونده مسائللو په اړه له يو بل کوونکو سره په جالبو فعاليتونو کې ګډون وک

پدې وروستيو . لدې کبله دغه ډول ټولنې ښوونځۍ ته د ماشومانو د تګ په هڅولو کې رغنده ونډه لري. سره بحث وکړي
ونځيو کې د جذابې فضا د کې د والدينو او ښوونکو ټولنې د ماشومانو په ټولنو کې د سالم، خپلواک چاپېريال او په ښو

دغه چاره پانګې او بوديجې ته اړتيا لري او ډلې د پروژو د . رامنځته کولو په اړه بحث او د نظر راکړه ورکړه کړېده
په پايله کې ټوله ټولنه لدې . پالن او د هغه دلګښتونو د منلو او د خبرتيا د کچې د لوړولو د فعاليتونو غوښتونکې دي

ښوونځۍ ته د هر ماشوم ورتګ په حقيقت کې د ښوونځۍ لپاره يو فرصت دی چې . ستالي شيموضوع څخه ګټه اخي
پدې باور يم چې . هغه انعطاف منونکی او د فکري پلوه خپلواک وګرځوي، دغه فعاليت پدې وروستيو کې پيل شوی دی

  . تر السه کوالي شوکه د يو بل او ماشومانو په مرسته د هغوي د ګټو لپاره ګام پورته کړو، ګټورې پايلې 

.                        له هغې سره په الندې پته اړيکه نيوالي شی. مېرمن فريده توروبکوا د ماشومانو د نجاب د کميټې مسئوله ده
kg.savechildren@farida 

   ګڼه، د ماميرو سړک، قزاقستان1/7د اوش ښار،         : پتهيا هم پستي

  

  . زدآړو د زده آونكو نظريېانګړوه د يو ښونځى د هر اړخيز آميپرمختيايز ه يد سيم) BRAC(د بنګالديش 

  تاهيه محبوب

  

شى لوړې زدآړې  آلنه ماشومه چې ړنده وه او په معصوميت سره يې ماته وويل غواړم چې ټول وآوالى 10تير آال، جويتاى، 
  .وآړي

هيلې څه  د خپلى تجربې په لومړى وار ديو پيغلى ترډآوونكى سره په ټول زدآړې دوره آې مخ شوم چې په پوره ډول ددې انجلى 
د جملو په اهميت او د نورو د احساساتو چې د زدآړو څخه د هر اړخيزې زده کړې د کار په دوام کې دا وس د هغې انجونې . دي 

 ميليون څخه زيات ماشومان تر اوسه پورې نشي 17يوازې په جنوبى آسيا آې . د يو هيلې په توګه چې درك آړهبى برخى دې 
آوالى ښوونځي ته والړ شي غير دولتي سازمانونه د ماشومانو سره د مرستې په خاطر د دولتى نظامونوډېر آار، ټولنيز تبعيض او 
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والړ پټې السته راوړشى رزآړى نه شي آوالى ښونځي ته 
د بنګالديش د سميز انكشافى آميټه په . شي ګامونه پورته آړي

کې غير دولتی لوی سازمان ، د زدکړو په برخه   بنګالديش
کې هر اړخيز فعاليت کوی د هند اسيا سيمی په فلج اخته ټولنه 

Spastics Society India په دې اړه د کړی زده کړی 
و لپاره پيل کړی برنامه د هر اړخيزه زدکړی د هدف ته د ريد

په پای کې به ټول بنګالديش کې د بنګالديش سمييز انکشافی 
 منځنی ښوونځی او وړکتونو ته د يو نيم 50000کميتی لخوا 

معموْال . ميليون ماشومانو لپاره جوړ شوی تر نظر الندی نيسی
کی لخوا اداره کيږی، دغه ښونځی پرده او يوازی د يو ښون. ښونځی له يوی کوټې چې د باميو له مرګی خټينی څخه لوړ شوی دی

 کی لری واقع دي او دهغوی کاری ساعتونه دنده کوونکی دراتللو سده سم تنطميږی، د 1Kmکوونکو له کورونو څخه دغه په 
هر اړخيزه زده  . کال را په دی خوا د بنګالديش د سيميز انکشافی کميټی ښونځي د هر اړخيزو زدکړو لخوا اداره کيږي2003
داسی اداره ده چې په دی معمولی وضيعتونو درسی ټ،لګی کې د ټولو زده کوونکو ضرورتونه برسيره کوي، په خاص ډول کړې 

د زدکوونکو د ضرورتونو د قبولولو د قابليت سره ماشومان، معلوله ماشومان غريب ماشومان او وړې انجونی يې په نظر کې 
  .نيولی دي

دليرنې څخه په ښوونځيو کې ده چې د بنګالديش د سيميزې انکشافی کميتی تر نظر الندی  مقاله انعکاس کوونکو د ماشومانو اد
زه د هر اړخيزه . دغه ښونځی د متحد دو زدکوونکو نويو کم عمره د جنسيت له مخی او معلولو ماشومانو په کې شامل دي. دی

کرونکی، د ماشومانو لپاره ځانګري تکتيکونه او فن زدکړې د مدل د استفادې څخه ، د ترکيبی کردارونو د مطالعې مورد د ليدلو 
ليک، متمرکزه ګروپي پحيث مې طراحي کړ او فرهنګ، کړن الر او د ښونځي ، پوښتن)او د پيغام ليکلو په شاند نقاشيي کولو (

  .د خپل د زدکړو او کتنو څخه چې ما بررسی کړي دلته نقل کوم. فعاليتونه د مطالعی الندي ونيول

  فرهنګ 

يو ښونځي فرهنګ په وافقيت کې هغو غړو له فلسفی څخه اخيستل کيږی چې به هغه کې ښوونځي فرهنګ مونږ ته دا اجازه  د 
راکوی چې حمايت، تعلق نيول او محيط ته د احترام لپاره ټولو ښوونکو، کارکوونکو او زده کوونکو ته ته مهم دي چې هغه درک 

  .کړي

او په هغه کې ښوونکی او زده کوونکی د احترام . چې د هغوی ښونځی ثبت فرهنګ لريزياتره د ښوونځی ماشومان احساس کوي 
  :کومې کلمې چژ په ادامه کې يی راځی د احساساتو بيلګه ده. احساس او د خاطر تعلق لري

  

  

  

  

  

ه لوبی کولې نه له ما سر) نورو ماشومانو(کله چې په لومړي ځل زه دې ښوونځې ته راغلم ټول زده کوونکی هم راغلل، هغوی 
ښونکي ما ته درس راکړ هغوی غوښتل چې زه هلته ووسم، تردې چې يوه ورځ زه ښوونځي ته ورنه فلم، اپا (دعوې او جګړې آيا 
  . آلنه10وښتل چې زه دلته راسم او هره ورځ زه ښوونځى ته تللم شاماليا، نګران کيده، ټولو غ

و آپا ته وايم چې نوى شعر مې زده آړى او وروسته هغې زما څخه غواړى آله چې آوم شعر ياد آړم هغه وخت ښوونځي ته ځم ا
چې نورو ټولګيوالو ته هم زده آړم هغه له څخه غواړى چې شعر مې د خاطراتو په آتابچه آې هره ورځ وليكم، هغه وخت آپا هم 

آونكو تر مينځ د احترام نه آول ښكاره په دې حال، د زده .  آلنه10ساماليا، . آوالى شي شعر ياد آړى او زه د خوښۍ احساس آوم
شايد زده آوونكى چې سرګروپ ندي، نه خوښوى تر ځو تل سرګروپان . و په ځانګري توګه د سرګروپونو او غير سرګروپونو

  .لويان، هوښياران يا زيرآه وي

  

ی هغه دلته  مان د بيا ليدنې لپاره را ساحوی مامور په غالب 
 د زدکوونکو سره د مرسته کوي چې د رياضی مسئله حلوي



خو هيڅ څوك د . ترولويوآړو مونږ آن) شيطاني(سرګروپان په ښوونځى آې تر ټولو زيات خبرى آوى او آله چې مونږ ورانۍ 
او نور زده آوونكي هغوى په خط آش او يا څپيړه وهي آه چيرى سرګروپان له زده آوونكو څخه . هغوى خبروته غوږ نه ږدي

  ) آلنه12رونګون . (وغواړى چې يو آار وآړي نو زدآوونكى هغوى په آوتك وهي

ل خوښى زده آړى د مډل په ارتباط د احترام وړ نه په دې مهال آې د زده آوونكو احساس له دې څخه حكايت آوى چې دخپ
  .ګرځي

آله چې زه په وړو ګروپونو آې نه غږيږم ټول را ته وايې چې ولى نه غږيږم؟ يا ولى په څه نه پوهيږم يا ته نه شى آوالى چې دا 
  ). آلنه8شلو (ښوم آار ترسره آړى ولى مونږ آوالى شو ټول ماته وايي چې درس ووايه او ددې لپاره زه درس ويل نه خو

او په الزمه صورت آې ډير مهال زده آوونكو ته ځانګرى آوى ډيرى زده آوونكو . شوونكي د توقعاتو لپاره ډيرې هڅې آوى
 مضوعګانى چې مايلند د هغه په 35په فعاليت آې زده آوونكو ) په بوطل آې پيام. (ته لرى) زده آولو(زياتې هيلې نسبت يادولو 

د دې په لرو سره نه په نظريږي چې دغه فعاليتونه آوالى شى چې د معلولو .  آې او لوستل زده آړي لړ آړيهكله چې په ښونځي
او ورته توجه نه ده شوى او . هغې ويل چې په دومره وخت ړې يو آتاب هم نه درلود. ماشومانو آې هيڅ نوى شى نه دي زده آړي

  . شوى نه دىهغې د پوښتنو ځواب ورآولو ته پوره وخت نه دې ورآړل

  

   :سياستونه او آړنالرې

سياستونى او آړنالرې د طحو نوعى د اجرا آولو په حال آې چې د اقداماتو او تصميماتو تعين آوونكى په ښوونځى آې دي 
  .ځانګرې آوي

هغوى ودۍ د سياستونو د درك لپاره دا موضوع مهمه ده چې پيدا آړو چې آيا زده آوونكى احساس آوي چې قوانين او مقررات د 
آوې مسئلى چې د ښونځي د محيط سره خوى اخيستل، د . او د مطمئنې زده آړى د محيط لرونكى دى يا نه. څخه حمايت آوي

د ماشومانو لپاره د ښوونځى سره د خوي اخيستل په . ښونځى فزيكى ښكاره آيدل او ريشخند آيدل هم د مهمو موضوعاتو څخه دي
تر . هغوى په هوښيارتيا شده بيا نوي چې په څه ډول د ملګرو سره مرسته آړى. ميميت دىدې معنى ده چې دنويو ملګرو سره ص

معلولو ماشومانو لپاره دا موضوع ډير د څنګ ټولګيوال پوري اړه . څو د هغوى سره د ښوونځى په لومړى ورځ خوى واخلى
  .لرى

. م آپا ما ته زده آړه چې څرنګه زه خپل آتاب وګنډميو د زده آوونكو اشاره آړى چې آله چې زه په لومړى وار ښوونحى ته والړ
. چې د هغه پاڼې بيلى نه شى ددى لپاره د ښوونځى د محيط سره خوى اخيستل د ډيرو لپاره يوه د خوښې وړ يو مياشتنۍ پروسه وي

السته راوړنې، د د . چې په تر څه آې يې ښوونكې او زده آوونكى په ټولنه آې د فعال غړيتوب د حس پيدا آولو پلټنه وآړي
ښوونځى آارى ساعتونه او فزيكى اوسيدنه د ماشومانو تر منځ درې عمده موضوع ګانې دي ماشومان واقعًا مينه لرى چې د درس 

  .ويلو لپاره ځاى ولرى

ى شو زه خپل ښوونځى سره مينه لرم آه چيرى مونږ ښوونځى نه درلودله نو مجبور و چې بهر آې د باران الندى آښينو مونږ آوال
  ). آلنه10آوم آوم . (چې د يو بل ترڅنګ په ښوونځي آې درس ووايو

ددې سره هم ځينى زده آوونكى د آلك تفريحې هغوى پرى آښينى او ناآافي رڼا او بى ځايه غږونو څخه چې د ذهن د تمرآز د 
په توګه د يو معلول ماشوم لپاره د عهوان . ځينى نور د ښوونځى او آارى ساعتونو څخه ګيله آوي. اخالل سبب ګرځى ګټه من دي
 دقيقى پلى تلل تر ښوونځي 20په داسى حال آې چې ټولو زده آوونكو ته .  دقيقى هم وخت دى5د آور څخه تر ښوونځۍ پوره 

ځكه چې ښوونكى .  بجو پورى برانستې وي5 بجى څخه تر 1پورى، لږ وخت دى د آارى ساعتونو په هكله د تونجى ښوونځى له 
نو آې بند و ټولګى د نهو بجو څخه تر يوې بجى پورى د يو ښوونكى لخوا اداره آيده دغه ساعتى تغيرات خوښوي په په امتحانو

داسى حال آې چې ځينى يې نه خوښوي يو د زده آوونكو څخه وايي وروسته له غرمې مناسبه وخت دى ځكه چې آپا آوالى شي له 
ريشخند وهل . ى په ډك زړه د تجربو په هكله يې په ريشخند خبرى اترى آويزده آوونك. پوهنتونه راشى او مونږ ته درس راآړي

او ورانىۍ آول د ښوونځي د سياست جوړونۍ مهمه برخه ده، ځكه چې عامل د آنترول وړ دى ددې سره حتى په ښوونځى آې د 
زي نه پوهيږم ټول پر ما ريشخند آله چې زه انګري: يو ماشوم وويل. دومره ريشخند آولو سره د ماشوم د لومړني ژوند برخه ده

  ). آلنه سامايال١٠. (په داسى حال آې چې ټولګيوال مې پر ماخاندي. آوى انګريزى زما لپاره ستونزمن دى



توسط سيمون 
 بيکر

په متمرآزه گروپى بحث . الندي راځي) خندا(ماشومان غواړى خبرې وآړي د تمسخر ) د ژبې معلولين(آتنى ښايي آله چې تتله 
تر دې يې . په ډول عبارات او ليونه د زده آوونكو تر مينځ پكارول آيږي) احمق(غير طبيعى او ) خر(آې څرګندونه آړي چې د 

ددې لپاره تاآيد پردې موضوع د اهميت : ځينى زده آوونكى د ريشخند وهلو او توهينول د ګروپى آار په وخت آې ګذارش ورآوي
  .يشخند آولو په وخت د ښوونكى سره خبره ياده آړيچې ټول زده آوونكى د هوسا ژوند احساس وآړي چې د ر. وړ دي

آه څوك ما ريشخند آړي، زه آوالى سم آپا ته ووايم وروسته آپا هغه چاته چې پر ما ريشخند وهى وايي ته ددې لپاره چې يو څه 
 12(څخه نه وباسى پوهيږې نور ريشخند وې، آيا دا ښه آار دى او وروسته له هغه زده آوونكى نور دا رنګه عبارتونه له خولى 

  ).آلنه رونګون

   :تمرين

تمرين ورآول د درس ورآونې او زده آړې يو غوره طريقه ده چې په ټولګي آې سر ته رسول آيږي د يوه ټولګي آه آتني څخه 
  .په ډاګه شوه جې زده آوونكى په حقيقت آې خغو درسونو ته يې په مستقيم ډول د دوى اړتياوې پوره آوي اړين نه دى

  

 د متن د حفظولو عالقمن دي په داسى حال آې ښوونكى ورته الرښوونه وآړي، آه چيرى و نشم آړاى چې پوه شم آپا هغه هغوى
راته څو وارې تكراروي او ما له ډير وخت راآوي ولى زه بايد مخكى له دې چې دويمى پاڼې ته الړ شم لومړۍ پاڼه په يادو ياد 

  ). آلنه شامايال18. (آړم

  ). آلنه شلو٨. (ګړى زياد وخت راآوى، تر څو متن حفظ آړاى شم او بيا ځلي يې ورته ولولمآپا ماته دوه 

ټولګيوال مى را سره مرسته آوى . په ښوونځي آې په ميخانيكى ډول زده آړه ټولو زده آوونكي د يو بل د مرستې څخه خوښ دي
  ). آلنه جوتيا10( درې ضلعې لرى او ماته وايي دا يو مثلث دى، چې. هغه ما ته بحثونه پر تختې ترسيموي

زه سرګروپه يم، او په دې هكله مسئوليت لرم آله چې آپا مونږ ته ډير درس راآوى او خورينې چې نه شى آوالى په هغه ټولو 
  ). آلنه آوم آوم١٠(وپوهيږي او زه آوالى شم چې هغوى ته د بيا ځلي درس ووايم 

ددې لپاره د . شومان خوښ دى په بحث آې د متمرآزه ګروپ زده آوونكو ويلى ديد ښوونځى د شته وو منابعو د استفادي څخه ما
همدارنګه هغوى ويلي دي د تحصيلى آال په پيل آې د زده آړى د . مجبور نه دي چې د زدآړې منابع په بيره واخلي خوښ دي

ش ورآړى چې د دريم ټولګى د درسى توګه سر ته ورسيده او ترې راضي و يو ماشوم ګذار) برابره(منابعو ويشنه په عادالنه 
آتابونو او د مشقى آتابچو څخه يو هم نلرم، يو مشر شړي د هغه آتابونه بل زده آوونكى ته ورآړي و او په پايله آې هغه و نه شو 

  .آړاى چې خپل آورنۍ او د ټولګى آارونه ترسره آړي

ه چې د ماشومانو غږ او غوښتنې د ټولو تر غوږه آړو او ښوونځۍ د هر ماشوم لپاره ځانګړى تجربه ګڼل آيږي نو ډيره مهمه د
آوښښ وآړو چې د هغوى هيلو ته حساس اوسو د آوم شى چې جويتا غوښتنوونكى ده تر اوسه د بنګالديش په ټولنه آې د الس 

الرآې د هدف د ترسره څخه وتلې هيله ده څو د بنګالديش د سيميز انكشافى آميټه او نور غير دولتى سازمانونو واړه ګامونه په دې 
مونږ ال تر اوسه ډيرې اوږدې الرې پر مخ آې لرو آه چيرى وآړاى شو چې ماشومان درك آړو آوالى . آولو لپاره اخيستى دي

  .چې هر اړخيزه زده آړې به په سمه توګه او سمې الرې دوام وممومي. شو اطمينان الس ته راوړو

 فلسفه يې څانګه آې د هراړخيزه زده آړې په برخه آې د آمبريج پوهنتون آې پاى خام تاهيه محبوب د خپل د ماسټرۍ زده آړې په
 جنوب پوهنتون آې په زده آړې بوخته ده او د هغې سره آوالى په الندې پته اړيكه –ته رسولې او د انګريزى پوهونې او په شمال 

  .ونيسۍ

net.cantab@05tmahbub 

  

  او په الندې پستى پتې 

37, Road, 9, Sector 4, Uttara Model Town Dhaka 1230; Bangladesh. 



  

  

  

  : لپاره وليكىEENET Asiaڅرنګه 

آيا د ليكلو او د ويشلو د هر اړخيزې زده آړې په . هيله من يو چې د دغې ګڼې او تيرې ګڼى مقالې او خبر پاڼې تاسو ته ګټورې وى
 ته وليږي ولى ځينى نه پوهيږو چې ډيري نه EENET Asiaياست؟ پوهيږو چې ډيرى خلك عالقمند دي چې خپلى مقالې هكله تيار

پوهيږى چې خپلى مقالې له آوم ځايه پيل آړي او يا مسئوليت آري چې خپلى مقالى مونږ ته وليږي نو ددې لپاره بايد الندې ټكو ته 
  .پاملرنه وآړئ

  

   لپاره مقاله وليكې؟EENET Asiaڅومره خلك آوالى شى 

مونږ خپل ټول لوستوونكي د مقالو ليكلو ته هڅوو، مونږ واقعًا د ليكوونكو څخه په مستقيم ډول هر اړخيزې زده آړى موضوع : ټول
) كىد ښوونكي، مور او پالر، زده آوونكى، ځوان آار آوونكى، يو فعاله، د زده آړې سيمه ايز او يا غير دولتى آار آوون(په هكله 

  .تجربه ولري غواړو چې مونږ لپاره مقاله وليږي

  

  .آه چيرى مخكې مو مقاله نه وي ليكلى څه بايد وآړي

تر څو خپل .  آوالى شۍ له تاسو سره مرسته وآړيEENET Asiaالزم نه ده چې يو ليكوونكى حرفه يي وي : مسئول اووسى
رى داسى مقاله مو وليږله چې زمونږ لپاره د چاپ وړ نه وه نو نظريو ته پراختيا ورآړى او آوم شى چې ليكۍ اډيټ آړې آه چي

تاسوته فكر در آوو او پوښتنې ىرح آوو تر څو تاسو سره مرسته وشى آه چيرى له تاسو څخه مو وغوښتل چې لږ ډير په مقالې 
  .آار وآړي ناراحته او بى باآه نه شى ټولې مقالې چې چاپيږي بيا ليكنه او اډيټ آيږي

  .و د نشرولو په هكله تصميم نيسيڅوك د مقال

EENET Asia : د مقاله ليكوونكو ټيم لرو چې د ليكوونكو سره مرسته آوي او هغوى ته مشوره ورآوى په هره ګڼه آې هغه مقالى
  :چاپووچې

 له هغو هيوادونو څخه ده چې مخكې مقاله نه وي ليكلي •
 .نه وهد هر اړخيزو زده آړو هغو برخوته يې مخه آړى چې پخوا پاملر •
 .د ماشومانو او مور او پالر نظريات له ځان سره لري •
  .آارول د خپل لپاره تر استفاده الندى راوړى) عكس(د بيالبيلو طريقو څخه لكه جدول او يا تصوير  •

 .د آومو موضوعاتو په هكله چې آوالى شى ليكنه وآړئ
 .ضوع په هكله وليكۍآوالى شى چې د هرې اړيكى لرونكې باآيفيته هر اړخيزې زده آړې د مو •
تا سو د هغو مقالو ليكلو ته چې عملى توصيه ترسره آوى، هڅوي، مونږ غواړو چې وپوهيږو چې تاسو څه آړي څه مو  •

 .ياد آړي او ستاسو په شرايطو آې د ماشومانو پر زده آړې څه تاثير لرى
 .دوې لپاره چې وپوهيږۍ چه څه ډول مقالى چاپيږي مخكينيو ګڼوته پاملرنه وآړئ •



مونږ په څانګړي ډول هغه مقالې چې د هر اړخيزې زده آړې په هكله وي اړتيا لرو چې الندې مواردو سره اړيكې  •
 .لري

  

  غير منتظره شرايط او مهاجرين - 
 )وده(په ماشوموالى آې رشد  - 
 د ليسې او يا لوړې زدآړى - 
 .او حرفوي زده آړې) د ژوند په اوږدو آې(اوږد مهالې زده آړې  - 
 )غير انتفاعى(خصوصى ښوونځي  - 
  .غير رسمى زده آړې - 

 .مقاله بايد څومره وي
  

 وييونه د دوه پاڼه ايزې لپاره مناسبه ده آه چيرى غواړۍ چې په هغه آې عكس 1200 وييونه يوې مقالې لپاره يوه پاڼه ايزه او ۶٠٠
  .يا جدول زيات آړى، وړه مقاله وليكئ

  .خپله مقاله بايد څرنګه وړاندې آړي

  . سايز خط، مونږ ته ايميل آړئ١٢او په ) Word(يو نرم فايل خپله مقاله په  - 
آه چيرى آمپيوتر يا ايميل ته الس رسى نه لرى آوالي شئ هغه تايپ آړى او يا په الس يې وليكئ او په الندى پته  - 

 .يې مونږ ته وليږئ
  

EENET Asia. Julan, Panglim polimX No‐9, Kebuyorum Baru Jakarta‐Selatan 12160 Indonesia.  

  

  .همدارنګه آوالي شى خپل مقالى په آست يا بريل ليك آې وليږئ - 
مقالى بايد په انګريزۍ ژبه وى آه چيرې به بله ژبه مو ليكنه آړې وي هڅه آوو تر څو څوك يې په داوطلبۍ سره  - 

 .وژباړي پيدا آړو
ته وليږئ او په يوه آوچني پاراګراف په ياد ولرئ چې خپل ټول نوم، پستي پته، د ټيلفون شميره او خپل ايميل مونږ  - 

 .آې د خپل په هكله چې څوك يا ستئ او څه آار آوئ معلومات وليكئ
  

د ساده ژبې او لنډو جملو څخه استفاده وآړئ د ډير علمي ليكنى، ماتي ژبې او اختصارى حروف د : نورې مشورې - 
 .آارولو څخه ډډه وآړئ

  

 .و يا په انډو برخويې وويشئخپلى مقالى په تيترونو يا عنوانونو وويشئ ا - 
  

 .د خبرى نقلول، د مثال په توګه د زده آوونكو د خبرو نقلول، په خپلو مقالو آې استفاده آړئ - 
  

 .آه چيرې په خپل مقاله آې د چا د نوم يادونه آوۍ له هغه څخه اجازه واخلئ او يا يې نوم په مقاله آې تغيير آړئ - 
  

ه چې خپل ډاډ خاصل آړئ چې آوم آسان پكې شامل دي د عكاس  د آه چيرى د مقالى سره عكس ليږئ حتمي د - 
 .عكاس رضايت لرى او د آوم ماشوم عكس چې اخيستل شوى وى د هغه مور او پالر څخه اجازه واخلئ

  

  .ستاسو د مقالو د السته راوړلو په هيله يو

  



  

  

  

  

 

  -د ختيځې اندونيزيا په ښوونځيوآې

  :آيم هالتوز

 آميټه په ښوونځيو آې د نوم ليكنى و ټل مشارآت په برابر آې د موانعو د ښه درك په خاطر، د ريتانيا ب د ماشومانو د ژغورولو
 ښوونځيو سره او د درييو ولسواليو بهيرونه چې يو د اندونيزيا د والياتو څخه ٢٢يوى مشارآاتى پلتيزې پروژى په ترسره آولو د 

  يو د نوساتنګاراتيمور په نوم

ليل چې لس ګونۍ آلونه آيږي چې د منځني هر اړخيزې زده آړې ته الس رسى آړې ته الس رسى آرى او اندونيزيا په دې د
 لسيزې آې دولت يو چابكه برنامه د ښوونځي جوړونې تر سره آړه په هرګډ د نړۍ 80 او 70نامتو دى آله چې د مشارآت تله په 

  .آې د پاملرنې وړ شوه

او اجبارى زده آړى .  آلن ماشومان الزم ګڼل تر څو ښوونځى ته نوم ليكنه وآړي10 نه تر 7 آال را په دې خوا اندونيزيا 1994د 
 96%يې درې آاله ډيرې آړې وې تر دريو آالونو په منځنۍ دوره آې زده آړى ډيرې آړې وې ددې قانون په وضع آولو دولت 

ښودل شوى دي ) 200516(نى رسمي رقمونه آخيري.  آال پورى خپل هدف ګرځولى وه2009نوم ليكنې په منځنى پړاو آې تر 
 62% آلنو پورى نوم ليكنه آړى خو يوازې 15 آلنو څخه تر 13 ماشومان د 87%چې پورتني هدف ته د رسيدو په هڅه آې دي 

  .يې په منځنى مقطعې په دريم آال نوم ليكنه آړې ده

ه لومړنې دوره آې دي دا هغه ماشومان دي چې ناوخته  آلن ماشومان پ15 نه تر 13تر مينځ توپير ښايي چې ) ارقامو(د رقمونو 
په ) پانې آيدل يا ناآاميدل(ښوونځى آې داخل شوي يا يو او يا هم دوه آاله ناآام شوي او بيا څلي يې وايي د يو آال بيا څلې ويل 

  .اندونيزيا آې معمول دي او ډير فشار د زده آړى په سيستم وراچوى

هغه زده آوونكى چې په منظم ډول ټولګي نه تعقيبوي زياتره له . ى المل غريبى او ناسوب والى دىد زده آوونكو د ناآاميدو اصل
درس څخه شاته پاتې آيږي سره ددې چې يو تعداد زده آوونكى غريب دي په آمښت سره د وروسته والى المل دي ولې دوامداره 

  .غريبي د نوم ليكنى موثر شميره بى معنى آوي يعني شمير يې لږ وي

د ماشوما د ماشومانو د ژغورنې انګليسى آميټه د ال پوهيدو لپاره چې ولى نوم ليكنه نه  آيږي او د دوامداره غريبۍ، مشارآتى 
پلټنې پروژه د اندونيزيا هيواد په يو واليت آې چې د نوساتنګاراتيمور په نوم ياديږي پيل آړي ده لرى نه ده چې دغه غټ هيواد د 

م د مشارآت ميېان د هر ځاى د ښوونځيو يو شان نه ده او ممكنه ده چي د والياتو په داخل د واليتونو په مينځ ښه اقتصاد سره بيا ه
آې زيات تنوع لرونكى وي لكه څرنګه چې بحث مووآړ چې سيمه ايز ښوونځى او لرى پراته ښوونځي د زده آوونكو په جذبولو 

 .آې د خورا آمو امكاناتو لرونكي دي

 

  
  

  ارتيمور واليتو نو سائنګ

 آلونو 15-13 د 77% آلن ماشومان او 12-7 او 94%پوى ښايې چې په نوسائنګارتيمور آې يوازې ) 2005-6( آمار او ارقام د 
  .پورى په ښوونځيو آې نوم ليكنه آړى ده چې دا تله د دواړو ګروپونو اوسط څخه لږ والې لري



 واليتو څخه دى ښوونكى، ښوونځي او په ډيرو نژدې سيمو او نورو لرې سيمه نوسانتكاراتيمور يو د انډونيزيا د غريبو او بى وسو
 آې پيل شوى، 2002ايز ځآيونو آې د اړتيا وړ د زده آړى نور منابع شتون نلرى، څرنګه چې په انډونيزيا آې دغه برنامه په 

واليو د زده آړه ايز رياست په شتون سره هم د دولت د زده آړه ايز خدمتونو لپاره مئوول ګرځيدلې د نوساتنګاراتيمور واليت د ولس
  .دولت د بوديجې سده ډير تړاو لري او دغه بوديجه د هغوى اړتيا نه پوره آوي

 ده آه څه هم په انډونيزيا آې د ښوونځيو اجبارى فيس په دې 3/1د آورنيو د نوسانتګاراتيمور د عوايدو آچه د ملى ميانګين 
وونځيو ځينى مصرفونه لكه يونيفورم ، آتابونه ليږد را ليږد د غرمى د ډوډۍ پيسې هم د غريبو وروستيو آې له مينځه تللى، د ښ

  .سميو پر آورنيو يو دروند بار دى او همدا راز ښوونځي ته د ماشومانو ليږدول خنډ دى

  :پايلې

 آوونكو د نوم د ثبت او د هغو د سومبابارات د زده. باندې څيړنې شوې دي) سومبا بارات دايا، ګوپانګ او بلو( ولسواليو 3پر 
 څيړنې څرګندوي چې د سومبابارات دايا د SCUKد . غيبت په اړه د نورو ولسواليو په نسبت خورا ځآنګرړې ستونزى لري

 په مقايسې نومونه ثبت %95 او د بلو د %99 آلنو ماشومانو د ګوپانګ د 12-7 له 89%ښوونځي په ټولو مقاۍعو آې يوازي 
  . آلن ماشوم هم پرې ور زيات شول14 او 13واټن هغه وخت ال زيات شو چې آړي دي، دغه 

هغه څېړنه چې د سومبابارات د ايا په يوې ښوونځۍ آې شوې وه، څرګندوي . د ناسوبوالى په آچه آې اختالف خورا شديد هم و
 بله وينا په منځنې آچه زده آوونكى  يو پر پنځمه د ښوونځې ورځى د ناسوب والي له آبله له السه ځي په5/1چې په منځنې آچه 

ددې په مقايسه په آوپانګ آې زده آوونكي په منځنۍ .  پورې ناسوب وو2008 جوالي څخه تر 2007 اوونې د 8 ورځې يا 48
دا شميرې د دې ټ،لنو د ښوونځو په اړه څه شى بيانوي؟ له ډيرى . آچه په نوموړي ټاآلې نېټې آې يوازې شپ ورځې ناسوب وو

او د خلكو نقدى . و څخه ټولنې يو د بل انډول دي، ټول يې سيمه ايز او بېرته پاتى سيمى دي، او به او هوا يې سره ورته دهاړخون
له دى سره سره زمونږ د څيړنى السته راوړنې د مور او . يې خورا ټيټ دې، او د شتمنې آچه يې سره يو شان ده) عوايد(درآمد 

ښوونكو او ماشومانو د متمرآز د ګروهي بحثونو په اساس په ښوونځيو آې د ګډونوالى په توپير پالر له مخى او له مور او پالر 
  .سره مهمه نكات دا را ښيي چې آوالى شو د هغو په مرسته د سومبابارات دايا په ښوونځيو آې د ماشومانو د نه ګډون توضيح آړو

 

 

  

  :حذف الملونه/ د نا سوبوالى 

 او پالر د اوبو د السته راوړنې لپاره ډيرو ستونزو سره مخ دي د اوبو نه السته راوړل په په سومبابارات دايا آې مور •
دې معنا دي چې د اوبو تيارول پرداسې آار دى چې ډېر وخت نيسي او دغه آار د اندونيزيا په لرې سيمو آې د 

 .ماشومانو پر غاړه وي
 ښوونكو په متفقو نظر يو سره وويل چې ماشومان په ندرت يوازې په سومبابارات دايا آې مور او پالر زده آوونكو او •

سره د سهار چاى څښي ښوونكو ليدل چې ددې سيمې زده آوونكي معموًال نيم ماړه وو او نه يې شو آوالى چې تمرآز 
 .ولري په ټولو سيمو آې مور او پالر دا مني چې ماشومان له ښوونځي تګ څخه د مخه معموًال څه شى خوري

 ماشومان لري چې بايد 4,5ارات دايا آې په زاد و وار باندې نرخ را څرګندي چې هره آورنې په منځنې آچه په سومباب •
 وي زده آوونكو 3.6 و 3.8ورته خوړه جامي او د ښوونځى وسايل چمتو آړي په ټولو سيمو آې د ماشومانو شميره 

لو د حج او فشار له آبله نه خوښوي چې بې له څرګنده آړې ده چو ان آه ښوونكي اجاېه هم ورآړي هغوى د خپلو همزو
 .يونيفرم څخه ښوونځي ته والړ شي

د زا د وولد د نرخ له امله د سومبابارات دايا ښونځي له ټوليو څخه ډك دي او د نړيوال ګډون د موخې د مرستې لپاره آم  •
منځنى نسپت په ترتيب سره  ټولګي – ښوونكي او زده آوونكې –زده آړه ورآړل شوي ښوونكي لري د زده آوونكي 

 پر يو دى چې د واليتي ساحو درې برابره وي ډيري زده آوونكي اړ دي چې د ښوونكو د آمښت او د 64 پريو او 70
 .ټولګي د فضا له امله په ټولګي آې و دريږى او زياتره وخت غوره ګڼي چې بيرته آور ته والړ شي

وونكي د ځمكې پر مخ آيناستل په داسې حال آې چې ټولو د ميز او څوآۍ آمښت تر دې حده و چې ډيرى زده آ •
ټولګيوالو يې ميز او څوآۍ درلودلې د ښوونكو د وينا له مخې رفتاري ستونزې هغه مهال څرګنديږي چې ښوونځى نه 

 .شى آولي د ټولو په اړه برابري اجرا آړي



. پلرونو څخه لومړنۍ يا لوړې زده آړې لري له %16 له ميندو او %28په ځانګړې توګه په سومبابارات دايا آې يوازي  •
اوسنې آړنې د نسلو تر مينځ )  پلرونو لومړنۍ يا لوړي زده آړې سرته رسولې دي2/3 ميندې او 3/4په آوپانګ آې (

 .امتيازونو نا برابرې څرخې له منځه وړل دي
 او مور او پالر ګزارش ورآوي د محروميت د ترټولو لوړې سطحې السته راوړنه داده چې د سومبابارات دايا ښوونكي •

چې ماشومان خپلو والدينو سره د پيرلو په زخت آې مرسته آوي او يا هم آله چې والدين د پيرلو آار يا اوبه راوړلو 
 .لپاره بيرون تللي دي هغوى په آور آې پاتې آيږي ز له خپلو وړو خويندو او ورونو څخه پالنه آوي

بابارات دايا آې الزيات چې سنت پر ورځني ژوند غوره دىى ډيرى ماشومان په په دريواړو ولسواليو آې خو په سوم •
 .ډله ييزو يا آورنيو سنتي مراسمو آمې د ګډون له آبله ښوونځي ته له تلو څخه پاتې آېږي

ان سره له دې چې د آوپانګ په ولسوالۍ آې ډيرى مور او پالر واضح آړي دي چې ماشومان ښوونځي ته د تګ لپاره  •
سومبابارات دايا ماشومانو څخه زيات اړ دي چې پلي والړ شى خو داسې ښكاري چې واټن په ټولګيو آې د آوپانګ تر د 

د ماشومانو د حاضريدو پر آچې اغيزه لري هغه ماشومان چې مجبور دي په اوږده الره پلې والړ شى زياتره ورځې 
 نه ليدل آيده داڅرګندوي چې آن منځني واټنونه هم ناسوب وو، داچې د واټن اغيزه له ښوونځي په ټولو ولسواليو آې

 .څرنګه چې له نورو الملونو سره يو ځاى شي آولى شى چې مخنيوى وآړي
غير حاضري آوي او په )  ورځې يا زياتې په آال آې41( زياتې %42 تر نجونو  %58په سومبابارات دايا آې هلكان  •

 ). غير حاضري%20( حاضريدلو ميل لري  تر هلكانو زيات ټولګي ته د%29سرچپه ډول نجونې 
 

  .په هر حال جنسيت په ټولو ولسواليو آې ډيره اغيزه نه لري او يوازې آله چې له ټولو الملونو سره ټرښت مومي مانا ورآوي

ى د سربيره پر ښوونځيو دغه ټولو ولسواليو، د ښوونځي په چاروآې د مور او پالر د ګډون د ماشومانو د پرمختګ لپاره د هغو
  .وياړنې فرصتونه نه دي چمتوآړي

نشتوالي د آرنيز ژوند سبك او ) زيربنا(د والدينو او ښوونكو اړيكې په آمې آچې سره امكان لري واټن د اړيكيني د ارتباطۍ اساس 
اړيكه طريقه او د فرهنګي ښوونځي او هغه زده آړې چې پرښوونځي بناوي بيلتون د سيمه ايز ژوند له ټولو اړخونو څخه دغه 

الستونزوره آړې ده د ښوونځي ته ورڅى مګر د هغو د آورته ورتګ اغيزه ډيره لنډ مهالې وه په ډيرى مواردو آې ښوونكو او 
آړنې چې له . والدينو په ډيرې سادګۍ څرګندوله چې ماشوم ښوونځي ته تلو سره مينه نه لري ځكه نو د هغو موسساتو پر وړاندې

سره مرسته آوي دادي چېې راڅرګنده آړي چې ماشومان دلې نه غواړي ښوونځى ته نه الړشي او ښوونځيو او د هغو له انجمنو 
آوښښ دوآړي چې ماشومانو لپاره ټولګي ته په وخت تګ معنا لرونكى او خوندور وسپنيي د ماشومانو د ژغورنې آميته هڅه 

نوموړو خنډونو پر وړاندې د حل الرې و آوي هغه ښوونځي چې په دې څيړنيزې طرحې آې ګډون آوي حمايت آړي تر څو د 
  .مومي

  .ميرمن آيم هالتوز، د ماشومانو د ژغورنې انګليسى آميتې مشاوره

Kym_holthouse@yahoo.com 
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  ؟د زده آړې موخه څه ده

  :د متمرآز ګروپ بحث د بلوچستان د هر اړخيزې زده آړې په برخه آې

 د زده آړې ادارې هر اړخيزې زده آړې د آويټې په IDP Norway آال په منځنې وخت آې د بلوچستان، پاآستان او 2007د 
وونځى و ټاآل شول چې يو له ښار او سيمو آې د لومړنۍ زدآړو په څلورو ښوونځيو آې پيل آړې دوه د نجونو او دوه د هلكانو ښ

  .دغو ښوونځيو څخه د آويټې په يو اړخ آې جوړ شوى او نوريې په مرآې آې دي

د دغو ) د زده آړى له الرې څه شي غواړو ورسيږو؟) (ولې خپل ماشومان ښوونځي ته لېږو؟(د ځينو پوښتنو په لولو سره لكه 
غوښتل شول چې د زده آړې د موخې په اړه خبرې اترې وآړي، آوم څلورو ښوونځيو له ښوونځيو له ښوونكو او مديرانو څخه و

  :ځوابونه يې چې ترالسه آړل په الندې ډول وو

 . ملت لپاره درنښت او مقام ترالسه آول-د يووالي رو اچول، د خلكو درآكول .1
 بشر حقوقو او د بيان د ماشومانو تر مينځح ښارى مسئوليتونو او حقونو په اړه د خبرتيا او د راتلونكى نسل تر مينځ د .2

 .آزادى ته د درنښت ايجادول
د خپل ځآن، ټولو آورنيو او ټولنو -له ماشومانو سره مرسته د پوهنيزو تولنيزو احساسى او فزيكي پياوړتياو د دوې لپاره .3

 .د آرامتيا ښه والى
د روښان فكر و - وآړيماشومانو سره مرسته په دې اړه چې ښه انسانان وي او ټولنى، هيواد او انسانيت ته خدمت .4

 .ښاريانو منځته راوړل
د ماشومانو چمتو آول چې وآولى شى د ژوند له آړنو سره په برياليتوب مخامخ شي او له خپلې الرې څخه ټول خنډونه  .5

 .لرې آړي، او نورو ته الر ښوونه وآړي
 .ټولنې ته ښه متخصصين و روزي چې د پاآستان د پراختيا په الره ګام واخلي .6
نو سره د هغوى د شخصيت جوړونې او په خپل ځان باور لرلو په برخه آې آومك آوي داسې ماشومان و روزي ماشوما .7

او آوالى شي چې سم او نا سم سره توپير آړي، فردى انفباط، مهال پيژندنه، . چې قانون منونكى او مسئوول ښاريان دي
 .په خپل نفس باور او استقالل په ماشومانو آې ايجاد آړي

 .مانو سره آومك آوي چې سالمه اوبې تاوانه ژوند زلريماشو .8
ماشومانو سره مرسته آوي چې ښه مسلمانان وي، له اسالمي اصولو، او نورو ديني ښيګړو څخه د ماشومانو خبرتيا ته  .9

 .وده ورآړي
 طريقو چې نن ورځې ترې په دې باور يو چې د زده آړه ايزو برنامو او ارزيابۍ په هغو) د نوموړو څلورو مكتبونو مديران(موږ 

  .آار اخيستل آيږي نه شو آولې د زده آړې اصلى موخې ته ورسيږو

د هر اړخيزې زده آړې اجرا او د ماشوم له حال سره سمه زده آړه ددې المل ده چې ښوونځى د هغوى د آوټى شي ټولنيزو، 
  .آورنيو او فردى ضرورتونو ته ځواب زرآړي

داسې چې ټول ماشومان پرته د جنسيت، پياوړتيا، آمزورۍ .  و روزى چې زموږ ملت جوړ آړياو د پاآستان راتلونكى نسل داسې
 .او څانګړو زمينو له توپيرونو څخه د زده آړى له آيفيت څخه برخمن شى، ډير ارزښتناك دى

  .آويټه-د بلوچستان د هر اړخيزې زده آړې په برخه آې د متمرآز ګروپ خبرې اترې د زده آړې سترتوب

org.evrope‐idp@Pakistan 

  ...اوس هغوى زما درنښت آوي

  آريمه



ما دوه آاله مخكى د . افغانستان د لومړنيو زده آړو په يو دولتى ښوونځي آې ښوونكې يم-زمانوم آريمه دى زه د خيرخانى آابل
زه په دې .  ټولګي آې چې د يونسكو او يونسف له خوا چليده ګډون آړى وښوونې او روزنې وزارت په يو هراړخيزه ښوونيز

يو ماشوم په .  ښوونكوته هر اړخيزى زده آړې ورښيم120برنامه آې د ارشد ښوونكې په توګه وټاآل شوم، همدا اوس د ښوونځي 
هغه ښوونځى ډير زروسته پيل . هغه دولس آلن او په غوږو آوڼ دى. اړه چې نوم يې محمد دى له تاسى سره يو څوخبرې وآړم

آړى ځكه خو اوس دويم بولګي آې دى آله چې محمد زما ټولګي ته راننوت په هيڅ ډول ژبې يې نه شو آوالى له نورو سره 
اړيكى ټينګې آړي ده يوازى څو آورنۍ نغوتې زده آړې وې چې هغه هم د اړيكو ټينګولو لپاره آافى نه وې نوموړي تير آال 

ې سره ګډون وآړ لومړنى د هغه آورنۍ پر دې ډاډمن نه وه چې آوالى شى يو آوڼ ماشوم ښوونځي ته وليږي زموږ له برنام
هغوى په دې ويره آې وو چې آيداى شي ټول ماشومان هغه وځوروي له هغوي نه پوهيدل چې دى څرنګه آولى شى د ښوونكې په 

ځي ته د هغه له ليږلو څخه ډډه آوله خو زموږ ټيم د هغه له خبرو پوه شى په داسى حال آې چې نه اوري له دې آبله يې ښوون
آورنۍ خصوصًا له پالر سره يې ډېر بحث وآړ چې هغوى راضي آړي، هغه باور درلود چې زوى به يې خياط شي او زده آړې 

ي مهارتونه زده آړي هغه څه شى زده آولى شى؟ هغه بايد آسب) ښوونځي ته دده دليږلو موخه څه ده؟: (ته اړتيا نه لري، هغه ويل
  .او همدا آار ورته بنه آوي، اصًال ما هم درس نه دى لوستې خو خپلې ورځې شپې تيرولى شم هغه به هم همداسى وآړي

وروسته تر ډيرې مودې هغه دا ومنله چې خپل زدى مكتب ته واستوي خو هيڅكله يې نه غوښتله چې د مور او پالر زده آړه ايزو 
كه چې فكر آوي هغه سپين ږيرى دى او آه ميرمنه يې په دې ټولګيو آې ګډون وآړي نو هغه ته به د ټولګيو آې ګډون وآړي ځ
زه به هيڅكله اجازه ورنكړم چې زما ميرمنه په داسې ټولګيو آې ګډون وآړي، زه هم ډېر مصروف يم، : (خجالت وړ وي هغه ويل

سره له دى د دوى مشر زوى دې ته چمتو شو چې د .  شيموږ وخت نه لرو، ښه به دا وي چې وموږ زوى ښوونځي ته والړ نه
هغه د سر ګروپ په . نوموړى د هماغه ښوونځي په اووم ټولګي آې درس وايه. والدينو پرځاى زده آړه ايزو ټولګيو ته والړ شې

ل ډول طريقې او هغه ډير ژر هڅه وآړه چې له خپل ورور سره د ال زياتو اړيكو لپاره ډو. راتلو سره د خپل ورور مالتړ وآړ
ژبنۍ نغوتې زده آړي اوس هغه په آسانۍ خپل ورور سره غږيږي او په درسونو آې ورسره مرسته آوي هغه په ټولو رسمى 

  .نغوتو نه پوهيږي خو له خپل ورور سره يې د اړيكو نيولو طريقه زده آړې ده

 چې د نغوتو له ژبې څخه آار اخيسته يا يې مرسته په لومړيو آې محمد له ټولو ماشومانو او چاپيريال څخه ويريده هغه له دې
غوښتله، خجالت ښكاريده آه ورسره د ښيګڼې لپاره هم خبرې آولې، عصباني آيده او د هغوى خبره يې نه منله، هغه د ښوونځى په 

 په ځان باور لري د قوانينو او اړيكو نه پوهيده، آله آله يې سرغړونه آوله له همداسې حال سره يې ډير ژر زده آړل، هغه اوس
هغه د . ځانګړى او نويو شيانو زده آړې ته هڅه آوي محمد ټولې هغه آورنۍ دندې چې ښوونكي يې ورته ورآوى، تر سره آوي

ښوونځي په ټولو فعاليتونو آې ګډون آوي او ليك او لوست يې زده آړى دى محمد هره ورځ ښوونځي ته راځي ان آله چې ناروغ 
زه اوس ملګرى لرم، په آور او ټولګي : (هغه وايي. ر لري ښوونځي ته تلل د هغه ژوند ته بدلون ورآويوي ځكه چې په دې باو

اوس په آور آې رول لرم او هغوى ماته درنښت لري په نغوتو . آې مسئوليت لرم، ځكه چې د ټولګي ترټولو مشر زده آوونكى يم
وڼ يم خپه نه يم هيله لرم ټولې هغه آورنۍ آاڼه ماشومان لري په اړه دا چې آ. نه پوهيږي خو د هغوى نظر زما په اړه اووښتى دى

  .)يې مثبت فكر وآړي او مالتړ يې وآړي هيله لرم يوه ورځ خپل لوړي زده آړې ترسره آړاى شم او ښه دنده ومومم

  .اوس د هغه آورنۍ ډيره خوښه ده او هغه په ټولو هغو آارونو آې چې غواړي ترسره يې آړي هڅوي يې

په آاّب آې د هر اړخيزې زده . د زده آړه ايزو برنامې رياست-سى آولي شئ له ميرمن آريمې سره د ښوونې او روزنې وزارتتا
  . افغانستان له الرې اړيكې ونيسئ–آړې برخه 
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  :ياتو آې د ماشومانو د ګډون د آچې لوړوالىد هند په جنوب خينځو غرنيو وال

   وارابهايس آوندو

په وروستيو لسيزو آې د ماشومانو د ګډون موضوع تر زياتې پاملرنې الندې راغلې ده دغې پاملرنې د دولسمې مادې د اهميت په 
و ماشومانو ته چې د خپل نظريو د حزبونه بايد هغ: (زياتولو سره د ماشومانو حقونه د الندې شرحې پر اساس زيات اهميت و موند

وړاندې آولو توان لري، دا حق ورآړي چې هغوي خپلې نظريې د هغو موضوعاتو په اړه چې پردوي يې اغيزه ښندلې وړاندې 
 ماده 13دغه توافقنامه په .) آړي د دغو ماشومانو نظر نې په د هغوى د سن او فكرى بلوغ د آچې پر اساس د پاملرنې وړګرځي

بې له مرزى توپيرونو څخه په پلټنې موندنې او له . پله دا بحث آوي چې اړينه ده چې ماشوم د خپل نظر د بيان حق ولريآې په خ



هر راز څرګندونو څخه دګټه اخيستنې آې آزادي او په شفاهر، ليكني يا په چاپي ډول د هنر يانورو رسنيو په قالب آې چې ماشوم 
  .يې غوره آوي دا حق شامل دى

هم د ماشومانو ګډون د نن ورځى د بحث موضوع ده خو ليديى او مشاهدې دا څرګندوي چې ماشومانو ته د نظريو د بيانولو آه څه 
او مستقلو تصميم نيولو لپاره زيات زهت نه ورآول آيږي زياتره هغوي داسى زده آړه ورآول آيږي چې د تصميم ننيولو توان نه 

  . يا ټولنه ورته تصميم نيسيلري، و په مطلق ډول سره والدين ښوونكي

يونيسيف او د آاستر ملي ياد ) په ډهلى آې د مهاتماګاندى ملي ياد(په دي وضعى او حالت آې ګاندسميريتى او دارشان ساسيتى 
ختيځ اتحاديه له ګاندى سره د آسم په واليت آې د ماشومانو د ګډون رواجولو لپاره او په اروناشال پرداش، مقاال يا او دا سم جنوب 

آې د ماشومانو د حقونو په اړه د ويناوو د بيانولو لپاره يې برنامه پيل آړه دغه ابتكار په دې باور چې ماشومان آولى شى د زده 
  .آړې د ټولنيزې سولى او مرستى د ايجادولو په پراختيا آې ځانګړى رول ولري وآارول شو

ولى ښونځيو او د دهغه فرهنګئ په ايجاد آې چې مور او پالر د ماشومانو د پيل لپاره د ماشومانو د هراړخيزه ګډون برنامې په معم
خبروته غوږ نيسي او د هغوى عقيدې ته ارزښت ورآوي اغيزمن وي داسې آار ځايونه جوړ شوي دى چې د هغو له الرې 

و ملګرتيا او له جنګ ماشومانو ته تعامل ګروپيخبرې اترې آرامي لوبې رسامي د ماشومانو حقونه د زده آړى اهميت سوله ا
  .جګړى څخه ډډه ور زده آيږي چې هغوى له خپلو حقونو او مسئوليتونو څخه خبر آړي او نظريې پراخه آړي

  

    لخواوارابهايس آوندو

  : پايلېېمهم

لنو او ماشومانو له يوبل سده د تعمل په لرلو سره وآړاى شول د زده آړې په ښوونځيو آې له ياده يادول اوهم په ښوونځيو، ټو
بله مهمه ابتكارى پايله د آسم په څو سيمه ييزو ساحو آې د شيشو . آرامتيا د پرمختګ څرنګوالى د وړانديز ډول ته، پراختيا ورآړي

د موږ د : سوبهاليكا باروا د جويتى باليكا ښوونځي زده آوونكى په تيوك، جورهات آې وايي. جوړښت ده) د ماشومانو ډله(ساماګام 
او آوليشو خپلى مسئووليتونه د ځانګړو ټولنيزو مسايلو په اړه ووايو او په ښوونځي او ټولنې .  ډيرڅه زده آړي ديتعامل له الرې

آې د تصميم نيونې يوه ښه برخه و اوسو موږ د سيمه ييزې ټولنې په سطح يوې پراخې متقابلې اړيكې ته اړتيا لرو چې و آولى شو 
مان په دې پروسې آې و وروزو زه او زمانوى ملګري د ماشومانو د ساتنې په مرآز آې ال زيات خبرنيا ومومو او ال زيات ماشو

له ماشومانو سره د چايكارى جورهات په ب آې خبرې اترې آوو تر څو د نوموړې سيمې د ماشوومانو نظريې او مسووليتونه 
  .څرګند آړو

چې د ښوونځي د زده (ماشومانو د ګډون په يو آار ځآى آې همدا راز ماشومان په ټولنې آې زيات ګډون آوي د بيلګى په توګه د 
ماشومان او تنكي ځوانانو غوښتنه وآړه چې د ګواهات ښار والې ورته په ښار آې يو ځآى ورآړي ) آوونكو په واسطه پيل شوى و

او ټول ټولنيز تر څو وآولى شې په نوموړي ځآى آې پوسترونه رسمونه او د نجونو د زده آړې د تبليغ په اړه شعارونه 
د اتم ټولګى زده ) ګواهايى(د ديشاياروما او ساندهيا نار زارى د وينا پر بنسټ د دهلى د دولتي ښوونځي . موضوعات نصب آړي

  .آوونكې ټولنيزو مسايلو ته په پاملرنې د ګډون په برخه آې داوطلب ماشومانو په را جذبولو آې مرسته آوي

طحې آې غوښتنه وآړه چې يوه د آار وړ رسانه څپره شي چې هغوى وآولى شي هغه انتقادى فعال ماشومانو د ګډون په ابتكاري 
لكه څرنګه چې موږ په آلكه د :( آذارش چې له دې الرې خپريږي وويني پارتاپرانيم ها ېاريكا د يوولسم ټولګي زده آوونكى وايي

هميت لريؤ له رسنيو څخه مناسبه ګټه اخيستنه آولې شې رسنيو تر اغيزې الندې يو، ځكه خو د رسنۍ د انتقادى رول درك خورا ا



هغه موخه لري د زده آوونكو په مرسته د آسم په ټولو سيمو .) هغه ټولنيز موضوعات چې زده آړې سره اړيكې لري تبليغ آړي
  .آې يوه ورځپاڼه خپره آړي چې په ماشومانو پورې د اړوندو مسايلو او مسووليتونو څرګندوى وي

عاليتونه دا راښيي د ماشومانو ګډون په بيالبيلو سطحو آې د ماشومانو تل ګډون او په تصميم نيولو آې تل څرګنديدلو پر د برنامې ف
مختګ آړي دى همدا راز د زده آړه ييزو او ټولنيزو مسايلو په اړه د مشرانو او ماشومانو د خبرو اترو او څرګندونو ګډون ته 

زده آوونكو ته دا توان ورآوي چې آړنې او پايلې يې وشميري د آسم په واليت آې د ګاندي واقعي ګډون . اړتيا الپسې زياتيږي
يونيسف او دآاسترد ملى يا د اتحاديه له ګاندى سره آولى شې مخ ) په ډهلى آې د مهاتماګاندي ملى ياد(سميريتى او دارشان 

سره له دى د .  او هغوى له خپلو حقونو څخه خبر آړيپروړاندې ګام واخلى او ماشومانو د ودې اصلى جريان ته ور د ننه آړي
واقعى ګډون پرمختګ د هغو ماشومانو د هر اړخيزو برخمن آولو له الرى چې زمينه ورته برابره شوې ده، اوږد مهاله السته 

  .راوړنه وي

ځاى وساتو يوې آګاهانه پلټنې له همدې آبله ددى لپاره چې وآولى شو د ماشومانو د ګډون برخه د هغوى د ښوونځي له زده آړى يو
  .ته اړتيا لرو

  .ښاغلې وادابهايس آوندو

  :د ګاندى سميريتي او دارشان ساسيتى د برنامې مدير، تاسى آولى شئ د الندې پتۍ له مخې ورسره اړيكې ولرئ

5 Tees January, Marg. New Delhi, India 

com.gmail@vedabhyas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ملګرى يا دښمن؟ د تاوان پيژندنې او هر اړخيزې آيدو تر مين اړيكه–تاوان پيژندنه 

   اندريا وګت

 آال ما خپله لومړنۍ پلټنه د تړيوالى ټولنى د معلوليت په اړه د خپلۍ ماسترۍ د پروژى په توګه په لندن آې ترسره آړه 2007په 
د منځنى آسيا په يو ) په اوسنى هيوادونو آې د معلولو ماشومانو د زده آړى لپاره الس رسى(ه زما د څيړنې موضوع عپارت وه ل

ځآى آولو د پخوانى شوروى جماهير، او په ځآنګړى ډول دلته په تاجكستان آې دا څيؤنه د پخوانې څيړنې د دقيقې راسته راوړنۍ 
د تاوان پيژندنې موضوع يو د پخوانيو . مرآزه ګروپى بحثونه وښوونكو او معلوله څلكو مت. لرونكي مصاحبه او د مور او پالر

  .څيړنو څخه ده چې په دې سيمه آې د ځآنګړې اهميت وړ دى

.  د متخصص په توګه په فعاليت بوخت ومCBR آاله پورى ما د ازبكستان د هر اړخيزو زده آړو او 2005ام آال څخه تر  1997د 
 تاوان پيژندنى موضوع يې تر څيړنې الندى نيولى وه او همدارنګه د معلولو ماشومانو د په دې موده آې مې ځينى خلك ليدل چې د

ودې او د زده آړو مسئولين تر نظر آيده زياتره په ښوونځى آې آارآوونكي او په خاصو مؤسساتو آې چې د وزيرانو زده آړي او 
تاوان پيژندى په هكله زده آړې آړې وې تاوان پيژندنه يا د پخوانى شوروي له خوا په الره اچول آيده دنده ترسره آوله مخكى د 

هغه څه چې آله ناآله د ترميمى زده آړى په نوم يي يادوو يو اونيز چاپيريال دى چې معلولو ماشومانو ته يو نظام جوړوي دغه 

  ې مايل ياست خپلې ِنظريې مو راوليږیکه چري

  .يړيکه ونيسسره ا EENET دوړاندې کړې يا مقاله 

  :ې پتې برٍيښناليک راوليږيپه الند

asia@eenet.org.uk 

  

  ې پتې ته ليک راوليږييا الند

EENET Asia 

Jalan Panglima Polim X No. 9 

Kebayoran Baru 

Jakarta Selatan 12160 

Indonesia  
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دغه آار، دغه .  زرسيزيچاپيريال د نه قبلوونكو زده آړو ځينى برخى را پيژني او هغه طبى او د ټولنې ساتنيز مؤسساتو ته
  .تصوير معمول دى خو ناوړه ترسترګو آيږي

چې په پخوانې آمونستى نظام آې ډيرى معلوله ماشومانو په خاصو مؤسساتو آې ژوند آاوه سره له دې د زياترو تاوان پيژندونكو 
اوړنى او يا لږې السته راوړنې سره توصيه دا څيړنه ښايي چې په سيمه ييزې ټولنې آې په ځانګړى ډول ماشومان بغير له السته ر

  .تحصيلى خدمتونو ته الس رسې نه لرى او د خپل مور او پالره په نارامه توګه ژوند آوي

 لسيزه آې د تاوان پيژندنې مفهوم مطرح 1920 آې په لومړي وار په 19341‐1896وګونسكى روسى روان پيژندونكى په . اس.ال
ى چې بشري وده داسى وسيله ده چې په هغى آې ماشوم له ټولنيز چاپيريال څخه د تجربو د دا نظريه ددې فكر پربنسټ ويل شو. آړ

  زده آړى په حال آې دى 

په دې لړ آې مشران او د ماشوم همزولي د هغه په دوامداره الښونه او هدفمنو اړيكو آې مهم رول ترسره آوى په هغه مهال آې 
دا ټكى له دى . بلكې هغه بايد ټولنى ته وړاندې آړو. يد په بد شكل و نه بيژندل شيوګوتسكى داسى دليل وړاندى آاوه چې تاوان با

او د هغه نظريې په ډيره ښه توګه په تړيوالې ويشنې آې د وروستۍ . څخه حكايت آوي چې هغه په خپل زمانه آې ډير پرمخ تللى و
وا طراحي شوې او د طبى تشخيصونو په وړاندې السته راوړنې په ټوګه تر السه شوې چې د نړۍ والى ښګنې د سازمان له خ

  .محيطى او شخصى الملونه لرى

پيژندنه د ماشوم د ودې لپاره يو ښه ميتود دى د هغو ماشومانو د زده آړې لپاره چې لږ او متوسۍ ناتوانى لري او ) نقص(تاوان 
داسى فرضوي . ه معلوموي مڅالفه دهګوتسكى د غربى ځانګرې برخې نظريې چې د ښه هوښيارۍ سبب ارزيابى او د  ودې آچ

لرونكۍ د ټولنيز چاپيريال، روزنيز ) هغه چې له خپله توانه زيات د نورو وندو ته مينه ورآوى(چې د ماشومانو بيرته پاتې آيدل 
 ثانوي اختالت دې او داسى تصور آيږي چې آه چيرى ماشوم په مناسبه چاپيريال آې زده آړې وآړي صحت(غفلتونه مغزي فلج 

يې ښه آيږي د دوې په نظريه آې او ګوتسكى د هوشمندۍ د آړنې په خالف د مثال نقل آړ چې د يو يې تاتارۍ دوه ژبۍ انجلى په 
اړه دلى چې پخوا يې ذهنى بيرته والې درلود په داسې حال آې چې اوګوتسكى ثابتوى له اړيكو څخه د هغى بى ګټى د ژبي، د هغى 

  .وګرڅيدد ودې رابيرته پاتيكيدو المل 

  

لكه ټ،له ختيځه . دا بېلګه دومره آلكه ده چې د ننۍ ورځې د عيب پيژندونكو د واټن آچه د هغه له بنسټ ايښودونكو سره ښيي
اروپا، رومانيايي ماشومان هم له دې آبله چې د هغو مورنۍ ژبى او هغو فرهنګ چې پر دوه ژبي غړي پورې منحصر دى ترې 

  .ې ځانګړې پياوړې مؤسسې آې ژوند آويبې پروا دي، د معلولينو په يو

: د دې ارزيابيو له مخې، يو عيب پيژندونكى له بيالبېلو الرو څخه د ځآنګري زده آړه ييز چاپيريال په لټه آې دى چې په دې لړ آې
ه او ګوتسكي د تعاملى زده آړې مدلونه، د امكان تر پوړه پر اختالل غلبه، د درسي برنامو په زده آړه آې ماشومانو سره مرست

  .په لرلو سره د ماشومانوپياوړتيا او آمزورۍ د پېژني) ځانګړي مثبت آړنى(ټولو ښوونكو څخه و غوښتل د 

د لومړنيو پرمخ وړونكو ريښو او ايديالوژۍ پر وړاندې په ختيځې اروپا يا د مشترك المنافعو مستقلو هيوادونو په يووالى آې، له 
. له ننني عيب پيژندونكي څخه داسې السته راوړنه آوي) Ainscow(آينسكو . اره ال منفى دېآارونو څخه السته راوړنې زموږ لپ

  .يو عيب پيژندونكى چې تل په ځآنګړو ښوونځيو له آمزورو او له نورو څخه جال ماشومانو سره اړيكې لري(

  .نې سره هيڅ ډول سمون نه هڅويڅرګنده ده چې دغه ښوونځي آله چې د ناحيې په ځينو برخو آې شتون لري، ظاهريږي له ټول

  .څيړونكى په دې و  پوهېدل چې عيب پيژندونكى له نويو طريقو يا د سمون په نظر آې نيولو سره مخالف وو

په صربستان آې عيب پيژندونكو داسې فكر آاوه چې يوازې د معلولو ماشومانو په زده آړه آې صالحيت لري په بلګراد پوهنتون 
دا . نځى، د هر اړخيزې زده آړې له تغيير سره مخالف وو ځينې له نننى عيب پيژندونكو سره موافق ديآې د عيب پيژندنې پوه

چې روان حاالت د معلولو ماشومان موخې ته په رسولو آې بريالى نه و او په پايله آې سره له دې چې ګوتسكي ځانګړې زده آړه 
 تر عنوان الندې نقد آړى ده چې د هغو راوستل بل ځانګړي چاپيريال د ترټولو آمو انتظارونو تړښت او تعديل شوې درسې برنامې

زه د هغه له ارزيابي سره موافق نه . ته او له ځانګړو طريقو څخه په آار اخيستنې سره نه شى آولى په يو ټولګي آې تحقق ومومي
دل، دغه مسايل د وګوتسكى له آندونو سره او په دې باوريم آه د هر اړخيزې زده آړې په بنسټه مطالعه آړو ماشومانو ته رسي. يم

زه هڅه لرم چې خپلو ملګرو ته د نړۍ له ټولو سيمو څخه بلنه ورآرم چې له موږ سره په دې خبرو اترو آې يو ځاى . سمون لري
محورۍ شي تر څو وپوهيږو چې څرنګه د وګوتسكي اصلي اندونه په ختيځې اروپا او مشترك المنافع مستقل هيوادونو آې د ماشوم 



او د هر اړخيزې چټكې زده آړې المل ګرځي څرنګه چې د پرمختيايي هيوادو دولتونه د بين المللي سياستونو په ترڅ آې په جدى 
توګه تعهدات ښيى اړينه ده چې له خپلو ميراثونو څخه خبتيا ولري او دا چې د هغو فرهنګ او پوهه په څه ډول سره آولى شي د 

دغه موخه آولى شي چې په ال ټولو ته زده آړه آې د عيب . مللي موخې پرټينګښت پاى و موميجنګ جګړې پر ځآى د بين ال
هر اړخيزوالى آولى شي چې د بين المللى موخو د سيمه . پېژندونكو مثبت رول او د همدا راز زده آړو ترسره آولو ته ځير شي

  .ييز تحقق بيلګه شي

  

  :د څيړنې آرې پايلې داسې تشريح آوي چې

ولو ماشومانو زده آړى ته الس رسى په پرمخ تيايي هيوادونو آې هرې ټولنى ته د پاملرنى وړ ده د حل الرى ځينو د دوه د معل
هر اړخيزه ټولنيزه پراختيا د بى وزلۍ د ستونزو د له مينځه وړلو په معني ښوونځى او د معلوليت : ايزوآړڼو ردولوته اړتيا لرى

پيژندونكو د ) عيب(خو ددې برياليتوب ليكۍ د تاوان .  چې ښوونځى د دغه جريان تابع ديهغه ځانګړى برنامى هر اړخيزه آوى
  .اوسنيو آړنو هر اړخيزول او د حل د الرو مومل چې پر عيب پيژندنې پورې اړوند وي

  .له هغې سره په الندى پته اړيكې نيولى شئ) Andrea Vagt(ميرمن اندريا وګت 

org.opmercytj@avogt  

  

   تاجكستان٧٣۴٠٠٣: پستى آوډ:  ګڼه د لويك شرالى سړك دوشنبه٣او يا د پست له الرې 
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  :هر اړخيزې زده آړى د اوسني وخت اړتياوې

  آانچاماراسيمهان

وته رسيده، ښوونكى په خپل آور آې په په واسطى نور) ګورآول(په تيرو زمانو آې په هند آې زده آړى د وخت د ښوونكي 
شفاهي ډول زده آوونكى ته زده آړه ورآوله او زده آوونكى له خپلو ښوونكو سره پاتې آيدل په همدې ډول دا نظام په اوسني 

  .رسيدلي رسمي نظام بدل شو او ايښودونكي يې انګريزان و

معلولو لپاره نې ځانګري ښوونځي پرانستل، ميرمن انى شارپ د انګريزانو په سلطنت آې، مذهبى تبليغيان هند ته راغلل او د 
Ammi Sharp آال د ړوندو لپاره په امريتر 1887 په لومړي وار په Amritar آال آې دهرا 1903 آې تاسيس آړ او وروسته له 

ده ورآړه شوه چې د  ته يوړل شو نو د شارپ د دڼدو د يادښت تعمير واړول شو غير دولتى سازمانونه ته دا دنDehradanدون 
د زده آړې مشهوره آار پيژندونكى هم ړڼده و د . ړڼدو لپاره د حرفوي زده آړو د انتقال د زده آړې په برخه آې اقدامات وآړي

زده آړې په الره آې چې د ړڼدو لپاره جوړ شوى و سرته رسونې وآړې چې د هغوى د جدي پلټنو د ګډ زده آړو لپاره پايلې ته 
دامات و زده آړى د ښه والى لپاره هر اړخيزه مرسته وه ددې مجموعې په راس آې د هند پياوړتيا بخښنى بهير، د دغه اف. ورسيد

معلولو غړو زده آړې او پياوړتيا بخښنى يې تر آزموينې الندى راوړ او د ښوونكو د تيارولو او روزنې لپاره د زده آړو د دورې 
 په بيانيه آې طح شو زياتره ښوونكې فكر آوى Salamanca آې د ساالمانكا 1994پيل آړي د هر اړخيزې زده آړي مفهوم په 

  .چې هر اړخيزى زده آړى ځانګړې زده آړو بل نوم شو

هغوى د معلولو ماشمانو او نور سيمه ييزو ماشومانو د آار لپاره اړين چمتوالى نلرى دا ځكه چې هغوى خپل ځانونه محدود آړى و 
 له درآؤ آولو څخه غافل پاتې شول هغه څه چې ښوونكي او ټول زده آړه ايز مسئولين چې بايد پرى چې د هر اړخېزوالى د آړنې

وى د خپلى خوښى په ښوونځي آې حق لري نو ددې لپاره ماشومان د زده ) معلول يا جوړ(و پوهيږي دا دى چې ټول ماشومان 
ړتيا لري مسئوالن د د موضوع د حل لپاره الچاره دي بايد د آړى د درك لپاره ځانګړى اړتياوې او د ښوونځيو د چمتوالي لپاره ا

هغو ښوونكو چې په هر خيزه زده آړه ايز چاپيريال آې په آار بوخت دى مالتړ يې وآړې ښوونكو د روزنيزو ميتودونو سره سم د 
  .هغه څه چې د زده آوونكو لپاره مناسب دي الچاره دي

 اصالحى زده آړى په برنامى وپوهيږى او د ضرورت مطابق مناسبه تغييرات سرته همدارنګه هغوى بايد د بيالبيل ميتودونو د
  .او د زده آړى آيفيت ټولو ماشومانو لپاره غوره آوي. ورسوي دغه آار ټولى هر اړخيزې زده آړې هڅوى

  

  

  

 

  :زما زده آړى سره پيژندګلوى

ارونو سره مخامخ آيږي چې په زده آړه ايزه نظام آې آ) پټو(تيروته په آتنې د ښوونځى او پوهنتون په ورځو آې له مهمو 
  .ستونزې لرى

زه او زما وړوآى ورور ړڼده وو او په معمولى ښوونځي آې مو زده آړه آوله زمونږ د ملګرو او ښوونكو ليدنه په ښوونحى او 
 دا ځكه چې ما د دواړو زده آړو پوهنتون آې موږ ته زموږ د قابليتونو په برخه آې د يو ډول بى اعتمادي او شكل څرګندونه آوي

لپاره د جغرافيئ څانګه مې پر مخ وړله او ورور مې د اقتصاد څانګه انتخاب آړه بايد ووايم چې ورور مې زما څخه په ښه حالت 
 ما د ما لپاره ډير ګرانه وه ځكه ما جغرافيه د انتخابي ځانګې په توګه پر مخ وړله. آې دى او د ښوونكو لخوايې ډير حمايت آيږي

ښوونځى نهه د دغى مضمون سره مينه لره او دا آار زما په ژوند آې يو محرآه المل و ما پياوړى ميل او شهامت درلود چې 
  .آارونه په معمولى ډول نه بلكلې په بيالبيلو ډولونو ترسره آړم

 نمرې ته رسيده د يادښت لپاره مې هر 3د لوړو زده آړو په آارونو آې چې ډير خڼډونه درلوده آله چې زما د سترګو ليد آميده او 
د ) نه پاملرنه(شى د نژدى نه د تختې څخه ليكل ښوونكو زما ددې تغيير ته پاملرنه نه آوله زه نشم آوالى چې د هغوى بى توجهي 

  .خپلى زده آړى پايښت آړم

 
د

 
ی
ل
ه
د
 
،
ر
ا
م
ع ت

ي
خوا

ل
نځ
وو
ښ



ې زه آتاب خپلو سترګو ته نژدى آوم او دا ناشونى تغيير د لومړى ځل لپاره زما د مور د پاملرنې وړ وګرځيد آله چې هغى وليد چ
نه شم آوالى چې آلمى په آتابچه آې په سم ډول وليكم ډير وخت نه و تير شوى چې د طبى  معايناتو د تائيد وړ وګرځيد چې زه 

رآوم چې زه په ورو ورو خپل ليد له السه و:  په سترګو آې لرم او ډاآټر وويلMacular Degeneration) داغ(توره فاسده لكه 
 آې پروت و ماته يې ذره بينى عينكى Chennale‐India چې په چناى هند Shankara Netralayaپه پاى آې په شانكارانتراليا 

راآړې ډاآټر زما مور او پالر ته وويل چې خداى مه آه چې خپلو زده آړو ته به ادامه ورنه آړم مور او پالر مې دا خبره جدي 
قابله وآړه آه چيرى ماشوم د ليد د آمزورتيا څخه استفاده وآړى د نورې آمزورتيا سره مخ آيږي ونيوله او ددې ويرې سره يې م

هغوى مې د آومې زده آړى د ړنډو ماشومانو په اداره آولو آې د فعاليتونو په ترڅ آېزما مالتړ يې وآړ هغوى په لوړ آواز لولى 
  .او غټ تصويرونه په بيالبيلو رنګونو رسموى

ت او خطا هغه څه چې اغيزمن و زده آړه او هغهع يې تعقيب آړه دا آار مطابقت آوى د يو پياوړى ميل او تشويق هغوى په ازمښ
سره او د ماشوم د زده آړو لپاره د مناسبه شرايطو برابرول دي زه حيرانه شم چې څرنګه ښوونكو و نه شو آړاى چې دا آار 

جغرافيې (ښوونځى او پوهنتون آې وم، ډيرى ښوونكو په خاص ډول ترسره آړى اصلى ستونزه هغه وخت پيل شز چې زه په 
ښوونكې زماله قابليتونو شك آاوه په داسى حال آې چې زما مور او پالر ورسره خبرى اترى پيل آړى وې او خپل معلومات يې 

انګريزى ژبې او د تاريخ تر هغې چې د ساينس او د . ورته بيانول چې په څه ډول وړو تغيرات او اصالحات زما سره مرسته آوي
ډير ژر يې د نورو زده آوونكو د بيلګى په توګه وګڼلم دغه ښوونكو زما د زده آړى طريقه نه وه . د ښوونكو له خوازما مالتړ وشو

پر مخ ) د جغرافيې څانګه(هغوى وپوهيدل چې زه آوالى شم خپله رشته . ليدلې خو په آراره يې زما پټ فعاليتونه هم تشخيص آړه
  .لى شم آه دا آار هر څومره ګران وى ولى ناممكنه نه دهوړ

او دا آار مونږ ته ال پياوړتيا راآوى چې په .  آلنې را په ديخوا ثابت پاتى شوى ده6پكار ده چې ووايم چې زما او زما د ورور ليد د 
رسره مينه ولرى او لږ څه ښه عالقمندۍ سره خپلې زده آړى ترسره آړو زه فكر آوم چې د جغرافيي مضمون هر هغه څوك چې و

ذهنيت ولرى په آرامې سره د پوهيدو وړ دى د رايجو نظريو په خالف ددې رشتى لوستل د هغو آسانو لپاره چې د سترګو ليديې لږ 
وي ممكن دى خو دا آار د ښوونكو او مور او پالر په مالتړ سرته رسيږي هغوى غټو نقشو او تصويرونو ته اړتيا لري تر څو 

ى شى جغرافيوى جزئيات درك آړى او بايد د ګډوډ رنګونو څخه استفاده وشي او نبايد په يوه نقشه آې زيات جزئيات ځاى وآوال
  .شي بايد زده آړه ايز مطالب په غټو حرفو چاپ آړى شي

ياوړې آړي او تغييرات واړه او ساده دى چې هر اړخيزې زده آړې الښې او پ) آړنې(چاپ شى تر څو د لوست وړ وي دا ميتود 
زه عقيده لرم چې ټول د ښوونځي ښوونكي او د پوهنتون استادان د زده آړرى د دورو اړين دي چې په ترڅ آې يې نه يواوى د 

معلولو ماشومانو سره آار وآړى بلكه د ټول ماشومانو سره مرسته وآړي دا زده آړى ښوونكى پياوړى آوى چې تر څو دا درك 
رى اړه لرى او داسى قابليتونه لرى چې په مجموعى ډول په مناسبه توګه د ضرورتونو په تحقيق آړى هر يو ماشوم د يو غړى پو

  .آې ورسره مرسته آوى

زما باور پر دى دې چې هراړخيزې زده آړى عمًال د فردى توپيرونو پراخه خيالونه چې د جسمى وټه ايز، ټولنيز، فرهنګى، 
  .احساسى او قومي ډولونو ته ځواب ورآوونكې دي

هر اړخيز والى يوازى يو فكري ميتود د ليدنه ده چې د شخص فكر او خيال ځكه اړين دى چې څرنګه آوالى شو اړيكى او روزنيز 
  .مهارتونه د نورو له ځآنګړو اړتياوو څخه السته راوړنو سره آړي، هغه له هم يوه الره پيدا آوې

  )!زړور خلك د زمري زړه لرى(او 

                  او ماته په انتظار دىالره اوږده ده توانمنه   

  خو هغه لرى دى

  د ونې سيوري ته په ځير ګورم

  او پوهيږم چې هلته شتون لرى

  دغه آرښې د خپل مور او پالر او ښوونكو د بې دريغه حمايتو په وياړ ورته وړاندى آوم

لى  په پوهنتون آې د جغرافيې د الرښود په ټوګه ميرمن آانچانا ماراسيمهان په اوس مهالى آې په آديتى ماهاويديا اليا آې د ډه
  .او آوالى شى په الندى پته ورسره اړيكې ونيسى. آارآوي
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  وونكو مسلكى معيارونه د زده آړې د آيفيت او برابرتيا په ډيروالىد ښ

  د ليکونکي ډلې هيت

د آسيا په بيالبيلو هيوادونو آې د ښوونكو لپاره د معيارونو د مينځ ته راوړنې په خاطر د زده آړې د آيفيت د لوړوالي هدف ته اقدام 
هغوى آړنالرې، ليدنې آوالى شى د ماشومانو په زياتى زده آړى آې دا آار ښوونكي د تغييرولو الملونه بولي، ځكه چې د . شوى

د پياوړتيا سبب وګرځي او يا د هغه مانع شى ددې لپاره د ښوونكو د مهارتونو لپاره پانګه اچونه يو ضرورى امر ګڼل آيږي ددې 
 يوازى زده آوونكى د آزموينو لپاره لپاره چې څرنګه وآوالى شى ښوونكې د زده آړى لپاره يو مناسبه فضا مينځ ته راوړى چې نه

او په همدى مهال آې . بلكه ښوونكى د ارزښتونو يره بيلګه ده او د ټولو زده آوونكو ګډون او اوسيدنه په نظر آې ونيسى. قبول شي
  .د ليشه ئي ديدګاه ونو د انتقاد ترڅنګ ځانګړو نژادونو ته درنښت پلى آړو

ږي اوله هغه څخه ګټه تر السه آوى يا هم يې نه ترالسه آوي د هغه څه سره چې په دا چې ماشومان په ښوونځي آې پاتې  آي
ښوونځي آې تر سره آيږي تړون لري نو ځكه اړينه ده چې د ښوونكو زده آړې په خپل وار سره په داسى حال آې چې ښوونكو په 

   فكر آويهغو پوهو متخصصانو بدلون و مومي چې په مينه او پياوړتيا سره په خپلو آړنوآې

  :د آيفيت معيارونه

د معيارونو په مينځ ته راوړلو آې دا موضوع د اهميت وړ ده چې ارزښتونه مهارتونه السته راوړنې، او پوهه بايد د مسلكى زده 
ددې لپاره ښوونكو ته د معيارونو ډير مهم دې معيارونو مرسته آوى تر څو د ښوونكو درنښت وشي . آړى نوم و نومول شى

 د آارونو د پرمختګ په ترڅ آې بيانوي زده آړى او يادول د ښوونځي په آچه لوړيږى او د ښوونكو مسئوليت او الزمه الرښوونې
ځواب ورآونه زياتوي د زده آړى په نظام آې معيارونه، د سنجش ار اصل، انتخابول، د اعتيار بيان، لوړوالى، آارى پرمختګ او 

  .د ښوونكو څخه حمايت وي

 آلنه پورې معيارونه لري ددې مقالى د هدف الر د معيارونو 14 نه تر 9زياتره هيوادونه د : تياوېارونو ځانګړد ښوونكو د معي
  .بيلګې او ځانګړتياوى مو په الندې ډول راوړي چې له بيالبيلو هيوادونو څخه ټول شوي

  محتوا د پوهې :معياراول 

 هغه خپله پوهه زده آړه ايزو نظريو او ځانګړو -1.1
 تحقيقاتو بناوى له وروستيو روزنيزو موضوعاتو چې پر
آيا ښوونكي اصلى مفهومونه، د اړتيا وړ آړنې او د درس   .پرمختګونو څخه ښودلې ده

وضوعى جوړښت په بيانولو پوه شوى او آيا پوهيږي چې م
څرنګه د تجربو معنا لرونكى ياديدنه بيالبيلو زده آوونكو 

لپاره مينځ ته راوړى ددې تر څنګ دغه تجربې د زده آړې 
 هغه خپله پوهه په ښوونځي آې د اړتيا وړ درسى -2.1  .د نظريو د پرمختګ سره اړيكې ولرى

  .برنامى څخه ښايي

  

  : د زده آړې د بيانولو آړنالر:معيار-٢

  .اول پاراګراف



ه خاطر د انتقادى د فكر ښوونكې بيالبېلې استراتيژي د زده آړې پوهه په اختيار آې لرى او هغوى د پوهې د تشويقولو پ

دودې، د مسئلى حل، د زده آړى وړ مهارتونه، د نظم او پوهى پر بنا، د پوهې ترالسه آولو ډولونه، ټولنې د درسي زده 

  .آړو برنامې موخې پكارول آيږى

  

  :دويم پاراګراف

ه آړه ايزو موادو وقتى او هغه پوهيږي چې څرنګه د زده آوونكو، زده آړې د زده آولو له ډول ډول ځآنګړنو سره د زد -2.1
  .انسانى منابعو څخه په استفادى سره پر مخ يوسي

 له ياد و يادولو ميتود د ښوونكي د آسانتيا ورآوونكى، مشوره ورآوونكي يا مخاطب ته تغير –هغه خپل نقش د زده آړى  -2.2
ياوو د پوده آولو لو د هغى د او د زده آوونكو د اړت. ورآوى په داسى حال آې چې د هغو وضعيتونو او چاپيريال بدلوي

 .روزنې په لټه آې دي
هغه خپله پوهه د دويمى ژبى د زده آړى او د بيالبيلو مورنۍ ژبو لرونكو زده آوونكو له زده آړو څخه د مالتړ لپاره د  -2.3

  ستراتيژى په اساس څرګندوى
  

  :آارى او شخصى سلوك او د هغه وده : معيار-3

دى چې څرنګه آړنې انتخاب آړى چې په زده آوونكو خپله اغيزه واچوى او هغه د ارزيابى ښوونكى د تل لپاره په دى فكر آې 
  .الندى راوړي

  .د آارى ودي لپاره فرصتونه لټوي

  .هغه خپل فرهنګ، دين، جنسيت، د زده آوونكو جنسى ميلونو او آورنيو ته احترام آوي -3.1
ندونې او پلټنې او روزنې د پوهې له اظهار څخه چې د هغه د درسى ټولګي د السته راوړنۍ، د زده آوونكو په اړه څرګ -3.2

 .فعاله بازتابۍ، ارزيابۍ او د خپلو آړو د اصالح په عنوان دې ترې ګټه اخلي
  

  زده آړى او پرمختګ : معيار-4

 وده او پرمختګ آوى او زده آړه آوى هغه د فكري ټولنې او شخصى پرمختګ لپاره د) افراد(ښوونكى پوهيږى چې څرنګه غړي 
  .زده آولو ځانګړى وخت برابري

  .هغه خپله پوهه د بيلګو، اړتياوو او د زده آوونكو زده آړې د يادولو استراتيژي او بيالبيلې اړتياوې يې ښيي -4.1
هغه د ټولګي د مديريت اغيزمن اصول او استراتيژى درآوى په داسى حال چې رسمى سياستونه او قواعد له ځانه سره  -4.2

 .ساتي
اتو، فرهنګ او د زده آوونكو د ټولنو د زده آړو لپاره د اړيكى جوړول او د زده آوونكو د تيرو هغه د آورني معلوم -4.3

 .تجربو او زده آړو څخه استفاده آوي
ددې لپاره چې د پوهى په آومى آچى وي د هغوى لپاره . هغه مفهومونه او اصول پرتاوتوب المله زده آوونكو ته پيژني -4.4

 .معنا لرونكى وي
  

  

  ارتباطى مهارتونه  :  معيار-5



غير ) ويناايز(آالمى . ښوونكى د عملى علم، ليكوالې

ويناايز، او ارتباطى تكنيكونو څخه ګټه اخلى تر څو چې د 

وجود څرګندونه ګډه مرسته او يووالى په ټولګى آې و 

  .روزي

ښوونكى د تلخيص او پرمختګ د ارزيابې ستراتيژى څخه 

  .پل پراخ فكر زده آوونكو ته وړاندى آويخ

 هغه د اړيكو نظريې، او د ژبي په پرمختګ پوهيږي -5.1

  .او په ژبه راوستلى شي

ټورو او پوښتنو له تكنيكونو څخه استفاده  هغه د ګ-5.2

آوى او په بيالبيلو متودونو د زده آوونكو د زده آړى هدف 

  .ته د رسيدو لپاره خبرى اترې آوى

 هغه د ګروپي آسانتيايي مهارتونو، د جنګ جګړى -5.3

  .مخنيوى او ګټور يادول په آار وړي

  

  ):Feed Back(ارزيابى، ليدنه او اغيزمن عكس العمل بيا ځواب ورآونه   :  معيار-6

او له هغو څخه د زده آوونكو د فكري، ټولنيز، جسمى او 

عاطفي دوامداره پرمختګ د پايلو په خاۍر ترې استفاده 

  .آوي

  

يتونو د بيالبيلى  هغه د موخو، ځانګړنو، او محدود-6.1

مثًال د پرمختګ ارزيابى، تلخيص، او د (ارزيابى د ډولونو 

  .درك آړي) ښو او الزمه زده آړو د برنامې ارزيابي

 هغه درآوي چې څرنګه د ارزيابى پايلې په يادولو لو -6.2

  .زده آړى آې منعكس آړى او ورته تغيير ورآړى

ه يا د  هغه د هغو زده آوونكو چې د يادولو ستونز-6.3

جزيي يا منځنۍ ستونزه لرى د پرمختګ په طريقه 

  .پوهيږي

   

  ګروپى اړيكې  :  معيار-7

ښوونكى خپله پوه په زده آړه آې د ټولنى له رول څخه 

او له څپلو مرستياالنو، مور او پالر، مشرانو او . څرګندوي

ټولنى څخه د زده آوونكي د زده آولو لو آرامتيا څخه د 

  .وپي اړيكى ساتلىمالتړ لپاره ګر

 هغه په امتيازونو، خنډونو او د والدينو او په آورني -7.1

  .اړيكو آې د اخته آيدو په تكنيكونو پوهيده

 هغه د ګډې تصميم نيولو او رسائۍ او جنګ جګړى -7.2

په حلولو آى له بل متخصص سره د زده آوونكى سولې د 

  .تر السه آولو لپاره ګډون آاوه

  



   معلولو ماشومانو د زده کړې په برخه کې د سازمانونو تر منځ همکاريپه کامبوج کې  د

  ويشتراکونګ او کاياکاليالپور

 1994ټوليزه زده کړه د کم ځواکو ماشومانو لپاره د ښوونيزو خدمتونو د تامين په موخه د يوه نړيوال الرښود په توګه په 
د موخې د تحقق )) زده کړه د ټولو لپاره(( کال کې د 2000په .کال کې د سالمانکا په نړيوال کنفرانس کې مطرح شو

په حقيقت کې موخه دا وه چې .  کال پورې جوړه شوه2015لپاره د سنګال په داکار کې د زده کړې نړيواله مناظره تر 
ټولې ډلې چې د دود له مخې بې برخې دي او په ګوښه يې غوره کړېده، لکه نجونې، بېوزله ماشومان، قومي لږکي او 

په هماغه کال کې نړيوال بانک استدالل وکړ . معلول ماشومان، په معمولي ښوونځيو کې د زده کړې څخه برخمن شي
. چې معلوليت هم د بې وزلې علت او هم د هغه معلول دي او لدې کبله بايد د هغه د کمولو لپاره هېڅ ډول هڅه دريغ نشي

  . نو لپاره د ټوليزې زده کړې د تامين پيل کړپه همدې برخه کې کامبوج د بېوزلو او کمزورو ماشوما

  

 کال راپدېخوا نادولتي سازمانونه لکه کروزرتمي، د الوال او ربيت ښوونځيو په ځانګړو ښوونځيو کې د معلولو ماشومانو 1992د 
ې خپل فعاليت د دغه ټولې ښوونځۍ  د فنوم پنه په سيمه کې واقع دي چې په هغه کې د کروزرتي موسس. لپاره زده کړه پيل کړه

د . ليدو او اورېدو د ستونزو لرونکو ماشومانو پر زده کړې راوڅرخول او د هرې ډلې لپاره يې ځانګړې ښوونځۍ جوړې کړې
پداسې حال کې چې د ربيت ښوونځۍ . الوال ښوونځۍ خپل فعاليت د حرکي نيمګړتيا لرونکو ماشومانو پر زده کړې متمرکز کړ

 د بې برخو ماشومانو او يتيمانو چې متوسط يا شديد دماغي کمزوري لري او لدې کبله په عادي خپله وړتيا له زده کړې څخه
که څه هم چې وزارت پر دغه چارو څارنه کوي مګر د څارنې او په چارو کې د مداخلې کچه يې . ښوونځيو کې ندي منل شوي

  . ډېره کمه ده

. ت د چارو په اړه د يوه سالکار سازمان په توګه رسمًا تاسيس شوهد معلولي) DAC( کال کې د معلوليت د چارو شورا 1998په 
اړتياوو د پوره کولو په ) مشورتي(دغه شورا د نيمه خپلواک واحد په توګه د دولت او نورو اړونده نادولتي سازمانونو د ساليي 

د معلوليت د . د پياوړتيا لپاره رامنځته شوهموخه، د ټولنيزو چارو د وزارت لخوا د يوه دولتي حکم له الرې، د لويانو او ځوانانو 
چارو شورا د معلولو ماشومانو د زده کړې لپاره د تر ټولو غوره او مناسبې الرې په توګه د ټوليزې زده کړې مالتړ وکړ او د دغه 

سره يې د ) MOEYS(، د پوهنې ، سپورټ او ځوانانو د وزارت )PED(مسئلې د پرمخ بېولو لپاره يې د لمړنيو زده کړو د ادارې 
  . چارو د همغږۍ لپاره نږدې همکاري پيل کړه

ې او روزنې ته د معلولو ماشومانو د السرسي  کال خپور شوی راپور څرګندوي چې ښوون1997د کامبوج د معلولينو د سازمان د 
د دغه موندنې او د نادولتي سازمانونو او د وزارتونو د همکارانو . اصلي خنډ په حقيقت کې د روزل شويو ښوونکو کمښت دی

  کال کې پرېکړه وکړه چې يو شمېر ښوونځيو کې1999څخه د السته راغلو مالوماتو په بنسټ د معلوليت د چارو شورا په 
 InterPARTد يوه نړيوال سالکار مرکز په فني او د استراليا د کارپوهنې د خدماتو د پروګرام او د . آزمايښتي طرحه پلې کړي

  . استراليا لخوا تمويلېدونکی پروګرام خپل فعاليت په ټوليزه زده کړه کې د ګټې اخيستنې په موخه د ښوونکو په روزلو متمرکز کړ

ځکه چې منځنۍ ښوونځۍ وه او .  د کاي چاي د ښوونځيو ګروپ د آزمايښتي بېلګې په توګه وټاکل شود ساوي رينګ په واليت کې
يو روغتيايي مرکز او يو معبد يې درلود او له ټولو مهم د دغه ګروپ ښوونځيو د مرکزي ښوونځۍ مديرخپله د يوه معلول زوي 

 کال د سپټمبر په 2001ه د ښوونيزکال په لومړيو کې يعني د دغه پروژ. لرونکی ؤ، لدې کبله يو مناسب څېړنيز مرکز ګڼل کېده
، )د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق(  لمړنيو ښوونځيو کې د يوې درۍ کلنې دورې او د يونيسيف 9مياشت کې په 

ګښتونه پوره کول چې په دغه بوديجې د پروژې د پلي کولو ل. بنياد په مالي مرسته پلې شوه) Nippon(يونسکو، او د ني پون 
 کال کې د ساوي رينګ د واليت د رامدول په ولسوالۍ کې د ښوونځيو د يوه بل ګروپ په زياتېدو سره دغه بوديجه هم زياته 2002
  . همدارنګه د فعاليتونو او ښوونيزو توکو له الرې د خبرتيا کچه لوړه او ظرفيت جوړونه وشوه. شوه

 کال د جون په مياشت کې پدې اړه د يوه جشن په جوړولو سره  دوام 2000پنه په ولسوالۍ کې د د خبر رښونې فعاليتونو د فنوم 
وموند، او د دغه جشن په بهير کې د وزارت لوړپوړي چارواکي، د نادولتي سازمانونو استازي، ښوونکي، ديني پوهان او خلک د 

ات چې د کامبوج د معلولو ماشومانو د وضعيت په اړه د يوه خبر ورکوونکي معلوم. معلولو ماشومانو په نڅا او آواز بوخت شول
 کال کې د معلولو ماشومانو د زده کړې 2001په . هراړخيزه راپور لرونکی ؤ، هم د معلوليت د چارو د شوراي لخوا چمتو شو

ه په ولسوالۍ کې دائر لمړنۍ ملي ورکشات د معلوليت د چارو د شوري او د پوهنې، سپورټ او ځوانانو د وزارت لخوا د فنوم پن



د دغه ښوونيز ورکشاپ موخه د وزارت او ټولنې د خبرتيا د کچې لوړول، د ځانګړو ښوونځيو تر منځ د همکارۍ زياتول، او . شو
  . د ښوونکو د روزنې د سرچينو په توګه د هغوي د ودې تېزول او د ټوليزې زده کړې په اړه د نظرونو پراختيا ده

 2000رخه کې د معلوليت د چارو د شوار او د پوهنې، سپورټ او ځوانانو د کارکوونکو د يوې ډلې لپاره د د ظرفيت د لوړولو په ب
ته يو علمي سفر وکړل شو ترڅو هلته د ټوليزې زده کړې د بريالۍ ) Laos(کال د نومبر په مياشت کې ګاونډي هيواد الئوس 

 د روزنې لپاره د کارول شوي موډل سره سم يوه ملي اجرايي ډله چې په الئوس کې د ښوونکو. تجربې په اړه ځينې شيان زده کړي
د معلوليت دچارو د شورا د کارکوونکو او د وزارت د چارواکو څخه جوړه شوې وي د ښوونيزو چارو او د ښوونې د سرچينو د 

ډلې په پام کې نيولې وې، نه د ټوليزې زده کړې د لومړنۍ کچې ښوونيزې سرچينې چې دغه . پرمختيا د تامين په موخه جوړه شوه
يوازې د ټولو هغه ښوونکو په اړه چې په آزمايښتي پالن کې شريک وو، وکارول شوې، بلکه همدارنګه د پوهنې، سپورټ او 

په هغه واليت کې چې آزمايښتي . د روزنې لپاره هم وکارول شوې) څېړونکو(ځوانانو د وزارت د لومړنيو ښوونځيو د مفتشينو
:  ؤ، د ښوونکو د اړتيا وړ فني مرستو لپاره يوه اجرايي واليتي ډله جوړه شوه، چې په دغه ډله کې دا کسان شامل ووپالن پلی شوی

يو استازی د واليت او د سيمه ييزې زده کړې د دفتر او د واليت د ټولنيزو چارو د دفتر څخه، د ښوونځۍ مدير او د کامبوج د 
  . معلولينو د سازمان يو استازی

چې د هغه له مخې د ښوونې او روزنې موخه د ټولو لپاره د زده کړې اوتر (  د کامبوج دولت د زريزې د پرمختيايي موخوکله چې
څخه خپل مالتړ اعالن کړ، د پوهنې، سپورټ او ځوانانو په )  کال پورې د  عامه لومړنيو زده کړو بشپړولو څخه عبارت ده2015

د يوې نوې ادارې د ) د لومړنيو زده کړو د ادارې څخه جال( او د کوچنيانو لپاره د ) SEO(وزارت کې د ځانګړو زده کړو د دفتر 
د ځانګړو زده کړو د دفتر کارکوونکي د معلوليت د دفتر د اړوند مدير د . جوړېدو په موخه د لومړنيو زده کړو اداره جوړه شوه
علولو ماشومانو ښوونيزو اړتياوو ته د دولت د ځواب دغه موضوع د م. مرستيال، د دفتر د رئيس او مرستيال څخه عبارت وو

  . ورکونې د ژمنتيا څرګندويه وه او پايله يې د زده کړې د ملي پروګرام په کچه کې د دغه شان موضوعاتو روڼوالی ؤ

ياته پراختيا په وروستنيو کلونو کې د معلولو ماشومانو د زده کړې پروژه په هغه سيمو کې چې د يونيسيف تر مالتړ الندې وې، ز
په همدې وخت کې . ومونده او د ځانګړې زده کړې دفتر او د معلوليت د چارو شوراي خپلې فني او تخنيکې مرستې روانې وساتلې

د الوال . نادولتي سازمانونو د ټوليزې زده کړې په برخه کې خپلې همکارۍ د پوهنې، سپورټ او ځوانانو د وزارت سره پيل کړې
 ونيول چې د حرکي نيمګړتياوو لرونکي هغه زده کوونکي چې لومړنۍ زده کړې يې پاي ته رسولې دي، ښوونځۍ داسې تدابير

په ورته بڼه د کروزرتمي موسسې په ځينو ښوونيزو . وکوالي شي په دولتي منځنيو ښوونځيو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي
د ليد د ستونزې لرونکي زده کوونکي د دريم ټولګې .  پورې کړورځو کې ګاونډيو دولتي ښوونځيو ته د زده کوونکو په لېږلو الس

د پاي ته رسولو څخه وروسته او د اورېدو د ستونزې لرونکي زده کوونکي د پنځـم ټولګي د پاي ته رسولو وروسته په دغه 
کچه ادغامي ټولګي جوړ برسېره پر د د کروزرتمي موسسې په مختلفو واليتونو کې د لومړنيو ښوونځيو په . پروګرام کې شاملېدل

د تورو او د موسيقۍ د ژبې په کارولو سره د ) Braille(کړل چې په هغوي کې د کروزرتمي د موسسې مجرب ښوونکي د بريل 
  . سمعي او بصري ستونزو لرونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله

مالي مرسته د ځانګړو زده کړو دفتر د پوهنې،  کال کې د سال ورکونې د يوه نړيووال مرکز په فني او د يونيسيف په 2006په 
سپورټ او ځوانانو د وزارت له الرې د معلولو ماشومانو د ټولېزې زده کړې په اړه ځانګړې پاليسي او عملي طرحه غوره کړه 

ياکوونکې  د دغه طرحې څرنګوالی د مناسبې او بس. چې په ښوونځۍ او د هغه څخه بهر د معلولو ماشومانو پر اړتياوو والړه وه
پداسې حال کې چې غوره شوې پاليسي وروستني تاييد ته انتظار . څارنې او د ارزونې د سيسټم د پلي کولو له الرې تضمين کېده

په نامه هېوادونو ته دا وړتيا ورکوي چې د ځينو ځانګړو مقرراتو په )) چټک بشپړوونکی نوښت((ويست، دغه عملي طرحه د 
 کال پورې زده کړې ته د ټولو د السرسي لپاره زياته بوديجه ترالسه 2015 يوه پالن درلودل، ترپيروۍ لکه د ملي زده کړې د

د پوهنې، . د دغه پالن پلي کېدل به د سازمانونو او ادارو ترمنځ د الزمې همکارۍ تر رامنځته کېدو پورې دوام ومومي. کړي
 اداره د نادولتي سازمانونو همکارۍ ته اړتيا لري ترڅو د سپورټ او ځوانانو په وزارت کې په ښوونځيو کې د روغتيا ساتنې

اختالل لرونکو ماشومانو د په وخت پېژندو څخه د ډاډ تر السه کولو لپاره د پياوړتيا خدمتونه ترسره کړي او همدارنګه د مرستې 
ې د رامنځته کولو په موخه او د ښوونيزو دورو څخه مخکې د ټوليزې زده کړ. مناسب وسايل لکه ويلچر، آتل يا سمعک تامين کړي

همدارنګه د ښوونيزو دورو لنډمهاله پراختيا د بريل او موسيقۍ د ژبې په برخو کې د دولتي مدارکو سره، د ښوونکو د روزنې 
ا اداره د ځانګړو زده کړو له دفتر، د معلوليت د چارو له شوراي او نورو نادولتي سازمانونو لکه کروزرتمي، سره همکارۍ ته اړتي

د دغه چارې موخه د داسې ژمن نظام رامنځته کول دي چې وکوالي شي د ټولو ماشومانو که معلول وي او که سالم، برخمنتيا . لري
له ټولو مناسبو مالتړونو څخه تضمين کړي او دوي ته د زده کړې او په ښوونځۍ کې د پاتې کېدو الره هواره کړي او ټولنې ته يې 

  . د ننوتو الره هواره کړي

  د کومرپيکار په بنياد کې ښاغلی ويشتراکونګ 
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 ...ديويد، د تمې سرچينه
  د ړندو ملي ټولنه، د کراال څانګه

کوچنی ديويد په يوه بېوزله کارګره کورنۍ کې د . نړۍ د ديويد په نوم د يوه کوچني ماشوم لپاره تنګه او تياره وه
 تيارې ته په انعطاف مننې هغه د خپل شاوخوا تورې. تريواندروم په سيمه کې د پونمادي په ښارګوټي کې ژوند کوي

  . سره غبرګون ښود او د ټينګې ارادې په درلودو سره د ښوونکي کېدو د خوب د پوره کېدو په لورې پر مخ تله

  

  

هغه ورځنی . دوه وروڼه او دوه خورګانې يې روغې وې.ديويد د کورنۍ تر ټولو کوچنۍ ماشوم، ړوند نړۍ ته راغی
ماشومانو د ورځني لګښتونو د پوره کولو لپاره تر السه کاوه، دوي ته يې د ديويد د عايد چې پالر او مور يې د پنځو 

ديويد له لويانو څخه د اړتيا وړ مالتړ د نه ترالسه کولو سره سره منزوي او غمګين نه شو، . مالتړ امکان نه ورکاوه
هغه د وارکاال د ښار . ره ځاي تر السه کړبلکه د ټينګې ارادې او ژوند مثبت کتنې په وسيله په ټولنه کې د ځان لپاره غو

د هلکانو په ) SMV(په ښوونځۍ کې زده کړه وکړه او د هغه څخه وروسته د اس ام وي )) د ړندو لپاره رڼا(( د 



 -Pre (د معمولې لس کلنې دورې د پاي ته رسېدو وروسته د رتبې د ترالسه کولو لمړنۍ دوره . ښوونځۍ کې ومنل شو
Degree Course (زيات شمېر محصلينو د هغوي له ډلې بورسيه محصلينو .  هنر په دولتي کالج کې پاي ته ورسولهد

مګر ديويد اجازه نه ورکوله چې دغه شيان هغه د . هېڅ باور نه کاوه چې يو نه ليدونکی شخص هلته زده کړه وکړي
درجې او وروسته په تريواندروم هغه د کراال د پوهنتون څخه د ليسانس د .خپل ټاکل شوي تګلوري څخه منحرف کړي

په نړيواله موسسه کې د ښوونکي د روزنې دورې  په پاي ته رسولو سره د راتلونکي په ) TTI(کې د پالود د ټي ټي آي 
  . لور ګام کېښود

اوس د مناسبې دندې او برسېره پر هغه د ننګونو ډکه . ديويد د دغه دورو د پاي ته رسولو وروسته کور ته راوګرځېد
اوس نو د هغه وروڼو او خورګانو ټولو ودونه کړي وو . ورسره مخ دی، مطرح شوه) ړوند(ضوع چې هر نليدونکې مو

دېوېد دې موضؤع ته د ننګونې په . مګر انتظار زيات وخت ونيوه. او د ده د مسئوليت د بېوزله مور او پالر په غاړه ؤ
 کال کې د ليد د ننګونو سره د 2003هغه په . دمت وکړيهغه غوښتل چې د خپل مور او پالر ساتنه او خ. سترګه کتل

له الرې د ړندو د ملي ) Techno savvy world)) (الکترونيکي درک نړۍ(( مخ کېدو په اړه د خپلې پياوړتيا لپاره د 
مګر په خواشينۍ سره . ټولنې د کراال د ښارګوټي د څانګې په مرسته د کمپيوټر د زده کړې په دورو کې ګډون وکړ

  . کورنيو ستونزو هغه د زده کړو له پاي ته رسولو څخه پاتې او کار يې په نيمايي کې پرېښود

 کې د UPS کال کې هغه د خپلې ارادې او خوب سره سم د دولت له الرې وګمارل شو او د پونمادي په 2004هغه په 
دغه . ک لرونکې غونډۍ دهپونمادي د کلکې ځمکې او نامناسب سړ. لمړنۍ ښوونځۍ د ښوونکي په توګه جذب شو

د هغه لپاره . دېوېد دغه سړک په خوشالۍ سره وهي. غونډۍ په دوو ښارګوټو چاي مرشينستون او پونمادي وېشل شوېده
  . دغه دنده په سترګو لېدونکی خوب دی؛ کور ته نږدې ښوونځۍ

چې هېڅوک د واټن د ډېروالي مګر ډېر ژر يې پام شو . دېوېد په زيات شوق سره په لمړنۍ ورځ ښوونځۍ ته حاضر شو
اوس دېوېد يوه د تر ټولو کمې کچې امکاناتو . له امله خوښ ندي چې دغه ښوونځۍ او د هغه زده کوونکي اداره کړي

دغه .  زده کوونکي له لمړي تر شپږم ټولګي پورې پکې زده کړه کوي22لرونکي ودانۍ ته ورته ښوونځۍ کې چې 
  . طيل شکل سالون څخه چې دېوالونه او چتونه يې خراب او وران ديښوونځۍ بل څه ندي پرته له يوه مست

دېوېد په زيات زغم سره زده کوونکي سره راټول کړل او سالون او د هغه ځاي شاوخوا چې ښوونځۍ نومول کېده، پاک 
  . د سيمې زده کوونکي د دېوېد لپاره ښه مالتړي وو. کړل

  ...  حيرانوونکې ده؟ کيسه داسې دهدا چې دېوېد په يوازې ځاي ښوونځۍ اداره کوي،

دېوېد يوازينی شخص دی چې د ښوونځۍ ټولې چارې د رئيس له مسئوليتونو څخه نيولې د کارګر تر دندو پورې، سرته 
 ټولګي 6هغه د لمړي تر .  بجو يې تړي4:30  بجو د ښوونځۍ ور پرانيزي او د مازديګر په 8:30د سهار په . رسوي

هغه د لوړو ټولګيو د رياضياتو، ساينس په شان د مضامينو د تدريس کولو لپاره د . ت ورکويپورې ټول ټولګي ته لوس
د لوړو ټولګيو لکه شپږم ټولګي د زده کوونکو څخه د لمړي او دوهم ټولګي . سيمې د لوستو  اشخاصو څخه ګټه اخلي

لوړو ټولګيو د زده کوونکو او د هغه آزموينې چمتو کوي او د . زده کوونکو ته د درس ورکولو په موخه کار اخلي
  . سيمې د نږدې همکارانو په مرسته د زده کوونکو د ازموينې پاڼې ارزوي

د کراال دولت د ښوونځۍ د زده کوونکو لپاره د غرمې د ډوډۍ د چمتو کولو لپاره د خوراکي توکو په شان آسانتياوې 
 کيلومتره واټن لري، 25څخه چې ) ويدهورا(تون دغه خوراکي توکي بايد د تر ټولو نږدې دولتي زيرم. چمتو کړې

د خوراکي توکو د چمتو کولو څخه وروسته . دېوېد دغه چاره د سيمه ييزو افرادو په مرسته اداره کوي. ترالسه کړل شي
د ښوونځۍ ټول زده کوونکي د چاي د ښارګوتي د کارګرو . ډوډۍ د سيمې د يوې زړې ښځې په وسيله چمتو کېږي

  . دوي د زده کړې په برخه کې د خپلو ماشومانو د برياليتوب څخه خوښ دي. ړوند ديکورنيو سره ا

د دغه شان اختالل لرونکی يو شخص څرنګه کوالي شي دغه ټول کارونه په يوازيتوب سره سرته ورسوي؟ زغم، ژوند 
وند کې برياليتوب راوړی ته مثبت کتنه او نورو ته د يو شي د عرضه کولو شوق، نورو ته د تمې په ځاي د دېوېد په ژ

په پاي کې له ځانه زړورتيا ښيي او هغه حوزې ته . دېوېد د خپلې دندې او مسئوليتونو څخه ډېر خوښ او راضي دی. دی



ديويد خپل ځان وقف کړی او له ځانه د ايثار په ښودو سره، همدارنګه . ننوزي چې هېڅوک خوښ نه وو هلته کار وکړي
  . مونږ ته الهام رابښي

ندو ملي ټولنې د کراال څانګې پدې وروستيو کې دېوېد ته يو کمپيوټر ورکړی تر څو د هغه د اوږدې مودې هيلې د ړ
زمونږ ډېرو لپاره د دېوېد پرمختګ د هغه ړندو کسانو په پرتله . يعني له کمپيوټري زده کړې څخه برخمنتيا ته ورسېږي
ه موضوع نده، مګر مونږ د ړندو په ملي ټولنه کې پدې باور يو چې په ژوند کې يې لوي برياليتوبونه تر السه کړي، لوي

  . چې بايد حقيقي ارزښت ته پاملرنه وشي

پر ټولو خنډونو او ستونزو د غلبې سره هغه د ګټونکي په توګه . د دېوېد کيسه د هيلې پاي ته نه رسېدونکې سرچينه ده
  . بېلګه کېداي شي

  د هند د ړندو ملي ټولنه، د کراال څانګه 

  : د الندې پتې له الرې اړيکه نيوالي شئ

National Association for the Blind, Kerala, Branch; 80, Manjadivila Road, Plamood; 
Trivandrum-695003; Kerala - India  

  : يا د الندې برښناليک له الرې

nabkeral@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

ومان له يو بل سره يو ځاي زده کړه کوي، زده کوي چې له يو بل سره هغه ماش: ټولنيزه منلتيا له ښوونځۍ څخه پيلېږي
  . ژوند وکړي

  )IRC(د ژغورنې نړيواله کميټه 

  ټوليزه زده کړه څه ده او ولې په افغانستان کې د ارزښت وړ موضوع ده؟ 

 کړه هڅه کوي چې زده ټوليزه زده. ټوليزه زده کړه د ټولو ماشومانو لپاره د زده کړې د نظام د ښه والي ستراتېژي ده
په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې له ټولنيز پلوه ورسره تبعيض کېږي؛ او د ( کړې ته د ټولو ماشومانو د السرسۍ 

خنډونه رفع يا تر ټولو ټيټې کچې ته ) بېوزلۍ، جنسيت، معلوليت، قوميت يا هر بل عامل له کبله منزوي شوي دي
زده _ يو کې د شته ټوليزې زده کړې ننګونې ښوونيز فعاليتونه د محورپه ښوونيزو نظامونو او ښوونځ. ورسوي

په ښوونيزو ټولګيو کې د ټوليزې زده کړې او رنګارنګۍ د ترويج له . کوونکي، انعطاف منونکي او رنګارنګ کوي
 زده ټوليزه زده کړه دمعمولې.  الرې ټول ماشومان د ښوونې او روزنې د سبکونو له رنګارنګۍ څخه برخمن کېږي

د ژغورنې نړيواله کمېټه پدې باور ده چې ټوليزه . کړې او د پرمختګ د حق  څخه د ماشومانو پر برخمنتيا ټينګار کوي
  . زده کړه د ټوليزې ټولنې په لور يو بنسټيز ګام دی

 د ېولنټندو د ملي ړد 
  خلواګېانڅکراال د 
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ټوليزې ښوونځۍ چې د تبعيض څخه د ډکو کتنو سره د مبارزې تر ټولو غوره الره ده، منونکې ټولنې او (( 
  )1994يونسکو، د ساالمانکا وينا، .)) ( ليزه ټولنه رامنځته کوي او د ټولو لپاره د زده کړې الره هوارويټو

  

  د ژغورنې د نړيوالې کميټې اقدامات د ټوليزې زده کړې په برخه کې پر معلوليت راڅرخي

 يې حسي نيمګړتياوې  تنه34700 د ښوونځۍ په عمر معلول ماشومان شته، چې 196000په افغانستان کې شاوخوا 
حسي معلول ماشومان په ځانګړې توګه .  په سلو کې دغه ماشومان ښوونيزو آسانتياوو ته السرسی نلري64لري؛ او 

د معلولو ماشومانو د اړتياوو د پوره . نجونې د ټولنيزو تعصباتو له امله له زده کړې څخه تر ټولو لويه بې برخې ډله ده
په ښوونځيو کې  ددغه . نکو او مجريانو  نه برخمنتيا دغه ستونزه الپراخه کړېدهکولو د مهارتونو څخه د روزو

ماشومانو منل کېدل او ښوونکو ته د زده کړې د مناسبو کړنالرو ورښودل پداسې توګه چې د ټولګي د ټولو زده کوونکو 
  . لپاره د پوهېدو وړ وي، اوسمهال يوه جدي اړتيا ګڼل کېږي

ژغورنې نړيواله کميټه په افغانستان کې د ټوليزې زده کړې د پياوړتيا په برخه کې په ځانګړې  کال راپدېخوا د 2005د 
د ژغورنې نړيواله کميټه د ټوليزې زده کړې پروګرام د هرات په . توګه د معلولو ماشومانو لپاره، ځينې هڅې کړې دي

و د معلوليت لرونکي ماشومان دولتي ښوونځيو واليت کې د يوې پروژې په وسيله پيل کړ چې پقه هغه کې د ليد او اورېد
 کال کې متحده اياالتو د نړيوالې پرمختيا د بې ځايه شويو ماشومانو او يتيمانو د 2006دغه چاره په . ته وارد کړل شول

 کال کې د نجات ملي کميټې دغه پروژه د اروپايي کميسيون په 2007په . وجهي صندوق په مرسته  پراختيا ومونده
ته پراخه کړه او د ټوليزې زده کړې اقدامات يې په هره ) کابل، پکتيا، لغمان او ننګرهار( څلورو نورو واليتونو مالتړ

  . ټولنه کې د ښوونيزې پروژې سره يو ځاي کړل

په همکارۍ سره دولتي او سيمه ييزو ) NABيعني د ړندو ملي ټولنه (اوس مهال د نجات ملي ټولنه د يوه کورني همکار 
 سيمه ييزو ټولنو کې سرته 80 ماشومانو د يو ځاي کېدو کار په 200يو سره د حسي معلوليت د لرونکو کابو ښوونځ
سره مرسته کوي چې د سازماني ) DPOs(د ژغورنې نړيواله کميټه همدارنګه د معلولينو له سازمانونو . رسوي

  . ورو زده کړې زياتې شيظرفيتونو د پياوړتيا په برخه کې بريالي شي او له بل پلوه د دواړو ل

  

  

  

  

  خبر رسونه او ټولنيز چمتووالی: د ټوليز کولو په لور لمړني ګامونه

د ټولنې غړو ته د خبر رسونه په معمولي ښوونځيو، د غير معلولو ماشومانو سره په لوبو او په عمومي خبر رسونه 
ن لپاره دهغوي د وړتياوو د درک د کچې د نورو ټولنيزو فعاليتونو کې د  حسي نيمګړتيالرونکو ماشومانو د ګډو

  . زياتوالي لپاره د لومړنيو بنسټيزو ګامونو څخه دي

او د شخړو د حل د مهارتونو په غونډو کې د غړو او ميندو او پلرونو ګډون ترڅو د ) بريل يا نښې(د ارتباطي مهارتونو 
عمولي ښوونځيو کې په هماغه لومړيو کې ادغام په بهير کې د حسي نيمګړتيا لرونکي ماشومان وکوالي شي په م

  . منځګړيتوب وکړي

  د ټولو زده کوونکو لپاره د ښې زده کړې د الرې اوارول: د ټوليزې زده کړې د ټولګيو رامنځته کول



د ژغورنې نړيوالې ټولنې د ښوونکو لپاره داسې ښوونيزې سرچينې په : د ښوونې په اړه د ښوونيزو سرچينو چمتو کول
لې چې د ماشوم د حال سره سمې او د روشي اونوښت له پلو د ښوونې او زده کړې په بېلګ کې نه يوازې د پام کې نيو

دغه ښوونيزې سرچينې د فعالو ډلو لخوا د . حسي نيمګړتياوو لرونکو ماشومانو بلکه د ټولو ماشومانو لپاره ګټور وي
  .  نويو بدلونونو سره مخ کېږيموسساتو تر منځ کتل کېږي او د هغوي د ګډو تجربو په بنسټ تل د

ټولګيوالو ته د خبر رسولو فعاليتونه لدې موضوع څخه د ډاډ تر السه کولو لپاره ترسره کېږي چې آيا د بريالي يو ځاي 
کولو د بهير ارزښتناکې برخې د همزولو په منځ کې د ټولنيزې منلتيا په توګه د بېلګې په توګه لوبې او ټولنيزې ژمنې د 

  . لخوا ترسره کېږي او که نهټولګيوالو

د ښوونکو روزنه او صنفي مرستې دمعلولو ماشومانو په وړاندې د منفي ليدنې د رفع کولو لپاره د  ښوونکو لپاره د 
د نجات د نړيوالې کميټې ښوونيزې دورې په درسي ټولګي کې د ښوونکو پوهه .مهارتونو په رامنځته کولو متمرکزه ده

، د ماشومانو د مالتړ په اړه، په ځانګړې توګه د ) د اشاروي ژبې مهارتونه او د تدريس دودونهلکه بريل يا( او مهارت 
ښوونکي د بحث او خبرو اترو او د لوستونو د ښودنې له الرې زده . حسي نيمګړتياوو لرونکو ماشومانو لپاره، زياتوي

کوالي شي په بشپړه توګه د معمولي کړه کوي چې د حسي نيمګړتيالرونکو ماشومانو وړتياوې درک کړي تر څو و
  . ټولګيو په چاپېريال کې ګډون ولري

د ښوونې او روزنې سرچينې د حسي نيمګړتياوو لرونکو ماشومانو د ګډون د زياتوالي په موخه په ټولګي کې چمتو 
ي، د برېل په دغو ښوونيزو سرچينو کې ښوونيز کارټونه، حجمي شکلونه، پوسټرونه او مرستندويه بصري توک. کېږي

  . ماشين، د ثبت دستګاه او د نښو د ژبې اړوند کتابونه او پوسټرونه شامل دي

  د ماشومانو د بريالي ګډون سره مرسته

په (برسېره حرکتي )  برېل او د نښانونو ژبه(د نوم ثبتولو څخه مخکې د ماشومانو سره مرسته د ارتباطي مهارتونو
،معمولي ټولګيو ته د ننوتو د وخت د ننګونو سره د مخ کېدو ) کوونکو لپارهځانګړې توګه د ليد د ستونزې لرونکو زده

 سره سم ځانګړي تعليمات، د ادغام او ګډون څخه مخکې د اړينو تعليمي نصابلپاره اروايي چمتو کول او د ټولګي 
  . مواردو څخه دي

ماشومانو مالتړ کوي، د کورنيو، د ژغورنې نړيواله کميټه د کورنيو کتنو او ځانګړو ښوونو له الرې د معلولو 
ټولګيوالو، ښوونکو او د ټولنې د غړو سره د کار له الرې دوي ته دا وړتيا ورکوي چې په ښوونځيو کې د منل شويو  

  . ماشومانو د زده کړې او شخصي اړتياوې پوره کړي

ړ ماشومانو ته دا امکان برابروي د ډلو په قالب کې د همزولو مالت) Child-to-Child)) (له ماشوم څخه ماشوم ته((د 
  . چې خپلې تجربې د يو بل په واک کې ورکړي او له يو بل څخه څيزونه زده کړي

  

  

  

  

  د ټوليزې زده کړې د همکارانو شبکه

د ژغورنې نړيواله ټولنه په ملي او واليتي کچه د ځواکمنې او شبکه يي همکارۍ د رامنځته کولو او پرمختيا په برخه 
 د شبکه يي اړيکې له الرې همکاران دا وړتيا مومي چې سرچينې، بشپړوونکې طرحې، ګډ فعاليتونه د .کې کار کوي

  . نوروپه واک کې ورکړي او مالتړ او د ملي سياست جوړونې اقداماتو ته پراختيا ورکړي
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ې يونيسيف، د ملګرو ملتونو دفترونه د هغوي له ډل: اوس مهال د اصلي فعاالنو په شبکه کې الندې موارد راځي
، نادولتي موسسې لکه د ماشومانو ژغورنه، د افغانستان لپاره د سويس کميټه، سرو )UNMACA(يونسکو، يونماکا

)SERVE ( او آي سي آر سي)ICRC ( او نادولتي سيمه ييزې موسسې او د داخلي معلولينو اړوند خصوصي موسسې
، )NAB(، د ړندو ملي ټولنه ) AABRAR(د نوښت په لور لکه افغان معلول بايسکل چلوونکي د پياوړتيا او د ځواک 

  ). ANAD(د کورنۍ سوکالۍ ټولنه او د افغانستان د کڼو ملي ټولنه 

په افغانستان کې د ژغورنې د نړيوالې کميټې په اړه د زياتو مالوماتو لپاره په مهربانۍ سره د مېرمن نيکول والدن سره د 
  : الندې پتې له الرې اړيکه ونيسئ

Nicole.Walden@theIRC.org 

  : يا هم د الندې پتې له الرې

  د نړيوالې ژغورنې کميټه

  61 ناحيه، شش درک، د افغانانو کوڅه، کور ګڼه 9افغانستان ، کابل، 

 

  ...زما هيله   
  مدينه غفوروه

 هيله درلوده چې ما له ماشومتوب څخه. زه هم يوه هيله لرم. هر څوک په نړۍ کې يوه هيله لري، ماشومان هم همدارنګه
هغه په نړۍ کې د لمړنيو ښځينه الرښودونکو څخه ده او . د اندراګاندي د هند د افسانوي الرښود په شان لوي الرښود شم

فکر کوم ښايي په خپل ژوند کې دغه هيلې ته و نه رسېږم، او دا يوازې د يوې . زه هم غواړم د هغه پر پل پښه کېږدم
ک وغواړي الرښود شي بايد په لمړۍ درجه سالم، د مالوماتو کچه يې لوړه او لوستی که څو. هيلې په توګه پاتې شي

مګر اړين مالومات او زده . زه غواړم د نړۍ نوي علوم زده کړم او د زياتو معلوماتو لرونکی او مډرن شخص شم. وي
  کړه څرنګه ترالسه کوالي شم؟ 

مګر په خواشينۍ سره زمونږ ښوونځۍ د زده کړې . ځاي دیوايي ښوونځۍ د کلتور او زده کړې لپاره تر ټولو غوره 
قصد نلرم ووايم چې زمونږ ښوونځۍ بده ښوونځۍ ده مګر زمونږ اړتياوې او . لپاره دغه ډول مناسب امکانات نلري

زه زمونږ د ښوونځۍ په شرايطو ښه پوهېږم او پوهېږم چې ښوونکي هڅه کوي تر چو شرايط . غوښتنې نه پوره کوي
ښوونځۍ د درس ويلو لپاره ښه شرايط . ګر د دغه ستونزو سرچينه ، زمونږ د هېواد کمزوری اقتصاد دیښه کړي م

زيات شمېر زده کوونکي د زده کړې په تمه په سړه هوا کې زيات واټن وهي ترڅو . نلري، په ځانګړي ډول په ژمي کې
نږ په ښوونځۍ کې تجربه لرونکي او زمو. ښوونځۍ ته راشي، مګر ويني چې ښوونکی نشته چې دوي ته درس ورکړي

  . کارپوه ښوونکي کم دي او زيات شمېر باتجربه معلمينو تقاعد کړي دی

لکه چې پوهېږم چې انګريزي ژبه د نړۍ تر ټولو معموله او مروجه ژبه ده، لدې کبله ټول هڅه کوي چې هغه زده 
زما په اند پدې ژبه پوهېدل يو فرصت دی او . زه هيله لرم وکوالي شم دغه ژبه زده کړم او خبرې پرې وکړم. کړي

نن ورځ زمونږ په هېواد کې خلک په انګريزي او روسي له يو بل . ټولو پرمخ تللو هېوادونو ته سفر کول آسانه کوي
لکه څرنګه چې انګريزي په تاجکستان کې يوه نوې ژبه ده لدې کبله په تاجکستان کې زيات شمېر . سره خبرې کوي
 ټولګي زده کوونکې يم او  زما ځينې 11زه اوس مهال د . ږ ښوونځۍ د انګريزي ښوونکی نلريښوونځۍ او زمون

څرنګه چې زده کوونکي احساس . ټولګيوال د ښوونکي د نشتوالي له کبله غوره ګڼې چې نور نو ښوونځۍ ته را نشي
لرونو سره په کارونو کې مرسته کوي چې د ښوونځۍ ښوونيزه کچه ټيټه ده ښايي په کور کې پاتې شي او له ميندو او پ

  .وکړي



مګر زه او نور ټولګيوال هڅه کوو هغه مختلف موضوعات چې په ښوونځۍ کې لوستل کېږي زده کړو او نيت لرو پر 
د نړيوالو موسساتو لکه يونيسيف، د ماشومانو د ژغورنې کميټه او د دل افروز د انجمن . دغه ټولو ستونزو السبري شو

ته مونږ اوس په خپله ښوونځۍ کې د ماشومانو د هدايت يو سازمان لرو، چې د تعليمي نصاب بهر د شته والي له برک
د مونږ نجونو او هلکانو يوه ډله هڅه کوو له هغه زده کوونکو سره چې نه غواړي نور نو ښوونځۍ . چارې پرمخ بيايي

هدايت په سازمان کې کار کوي خوښوي هغه هلکان چې د ماشومانو د . ته راشي مرسته وکړو تر څو دوباره فعال شي
چې نامتو لوبغاړي، فوټبالر او بسکټباليسټان شي او نجونې خوښوي چې ډاکټرې، ژورناليستانې، ښوونکې او خياطانې 

  . شي

 ټولګې زده کوونکې او د پرستو د ماشومانو د هدايت د سازمان 11مېرمن مدينه غفوروا د رودکي په ولسوالۍ کې د 
  .  ته برښناليک ولېږئEENET Asiaې سره د اړيکې نيولو د لېوالتيا په صورت کې له هغ. غړې ده

  

  

  ولې بايد يو ځانګړی او جال ښوونيز نظام ولرو؟ 

  ناسذکيه مي

وروسته لدې چې د ناروې آي ډي پي د فدرال ښوونيز مديره هيئت په ګډون په اسالم آباد کې ټوليزه زده کړه معرفي 
  . يات شمېر افراد د ښوونيز نظام د ابعادي څېړنې په اړه په فکر کې شولکړه، د ښوونې د څانګې ز

له يو پلوه د پاکستان اساسي قانون ماشومانو ته د باکيفيته زده کړې او سالم او امن چاپېريال ته د السرسي برابر حقوق 
دغه توپير پدې اړه زياتې . لري) ځانګړې ښوونځۍ(( ورکړي دي مګر له بل پلوه کابو ټول لوي ښارونه  د معلولو لپاره 

پوښتنې راپورته کوي چې مونږ څرنګه د ټولنې په قالب کې ماشومانو ته ځانګړی عنوان ورکوو؛ په حقيقت کې غوره 
  داده چې پوښتنه داسې طرحه کړو چې آيا دوي د ټولې همغږۍ يوه برخه ندي چې مونږ يې له ټولنې څخه نوموو؟

که مونږ يوه . لنيزې، اخالقي، جسمي او رواني ودې  لپاره يو ښوونيز نظام چمتو کړيدغه ټولنه د راتلونکي نسل د ټو
ټولنه يو نو ولې د هغوي لپاره چې خاص ماشومان يې بولو، جال نظام لرو؟ آيا دوي په راتلونکي کې د زده کړو د پاي 

 نو ولې مونږ دغه کوچنۍ غنچې له .ته رسولو وروسته غواړي په جال ټولنه او نظام کې ژوند وکړي؟ څرګنده ده چې نه
ګلونو څخه ليرې کړو؟ آيا د ښوونيز نظام دنده دا نده چې د ورو ماشومانو په څېر په مختلفو مواردو کې د دغه ماشومانو 

  . استقبال وکړي

 زمونږ ښوونځۍ او ټولګي د هغه ټولنو کوچنۍ شوې بڼه ده چې په هغوي کې د مختلفو قومي، ديني او ټولنيزو برخو
هغه ماشوم چې په درسي ټولګي کې يو پرمخ تلونکی فرد . څخه راپورته شوي د مختلفو وړتياوو لرونکي ماشومان لرو

له بل پلوه هغه ماشوم چې منزوي شوی دی . دي، په راتلونکي کې هم ښايي د مترقي او پرمختللي په توګه راڅرګند شي
ورۍ بريالی شي، د راتلونکي ژوند په پراخه ټولنه کې د خپل حق او يا پدې ندی توانېدلی چې په ټولګي کې پر خپلې کمز

  . څخه د دفاع وړتيا نلري

مګر په حقيقت کې دغه د . زياتره ښوونکي په درسي ټولګيو کې د زده کوونکو د شمېر له زياتوالي څخه ګيله لري
و ټولګيو په پرتله د دواړ په واک ځکه چې مزدحم درسي ټولګی د کوچني. ښوونکو او زده کوونکو لپاره پټه نيکبختي ده

پدې توګه چې ښوونکی زده کوونکي يوې له نفوس ډلې ټولنې ته چمتو کوي او نه د ګل او بلبل . کې ګټوره فضا ورکوي
د مزدحمو درسي ټولګيو څخه جال مونږ مزدحم . خيالي نړۍ ته چې هېڅوک د حقوقو د احقاق لپاره هڅې ته اړتيا نلري

برسېره پر دې له نفوسه ډکه پدې ټولنه کې مونږ داسې معلول کسان وينو چې . و روغتونونه هم لروسړکونه، بازارونه ا
مختلفې دندې پر مخ وړي او کوالي شي کمپيوټر کار، ساتونکی، ښوونکی، او د فابريکې کارګر و اوسي او يا په مقابل 

ول ماشومان د دوي د زده کړو د پاي ته که دا واقعيت ومنو چې ټ. وي) خيرغوښتونکی (کې په خواشينۍ سره ګدا 
رسولو وروسته غواړي د دغه ټولنې يوه برخه شي، نو ولې زمونږ ښوونيزې موسسې د دوي استقبال نه کوي؟ که 



غواړي په خپل ژوند کې له نورو معلولو کسانو سره سروکار ولري، ولې د هغه ورځې څخه چې د زده کړې په بهير 
؟ له بل لوري مونږ يوازې په اصلي ښارونو کې دغه ځانګړې ښوونېزې موسسې لرو، د کې دغه چاره نه ترسره کېږي

چېرته الړ شي؟ د حل )) ځانګړي(( هغه ماشومانو په اړه چې په کليوالي سيمو کې ژوند کوي ، څرنګه؟ دغه ماشومان 
ندنې په بنسټ د هېڅ يوه منزوي الره ، د ټوليزې زده کړې د جريان په رامنځته کولو کې د ټولو ماشومانو د درک او پېژ

  . کولو او د دوي کورونو ته نږدې ښوونځيو کې په لوړ کيفيت د زده کړې د حق درلودلو کې پټه ده

د هغوي سره د اړېکې . مېرمن زکيه ميناس، د پاکستان د اسالم آباد د ځانګړو زده کړو د آزمايښتي ښوونځۍ ښوونکې ده
 : ږئلپاره په الندې برښناليک پيغام ولې
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  2008-1993په الئو کې د ټوليزې زده کړې پروژه 

  پتر ګريمس، خوموانه سايرات او سيتات اوتياتاني

 د دغه پروژې په بهير کې مخته مناسبه ده چې)  نومبر2008د ( په الئو کې د ټوليزې زده کړې په پنځلسمه کليزه کې 
د ماشومانو د ژغورنې موسسه د الئو د پوهنې وزارت ته . راغلې ننګونې او همدارنګه زه کړل شوي ټکي منعکس کړو

د پروژې د لېږد د بهيرد يوې برخې په توګه د پروژې د اغېزو د ارزونې او د زده کړل شويو ټکو او لوستونو او د هغه 
 کال کې به په  راتلونکو 2009کې د مثبتو تجربو د راغونډولو لپاره يوه پروسه پيل کړېده چې پهد پلي کولو په بهير 
  . خپرونو کې چاپ شي

 IRCتوسط 



پدې مقاله کې نيت لرو چې په لنډه توګه دغه پروژه د هغه کسانو لپاره معرفي کړو چې احيانًا له هغه څخه بې خبره دي 
 . ضيح کړواو ورسره به ځينې وروستني فعاليتونه هم تو

  

  

  

  

  

 کال کې د نه ليدونکو او نه اورېدونکو ماشومانو د ځانګړې ښوونځۍ د جوړېدو څخه مخکې، د الئو په 1992په 
دغه ټکي ته . پالزموينه د وينتيان په ښار کې د ځانګړو اړتياوو لرونکو ماشومانو لپاره هېڅ ډول ښوونيز امکانات نه وو

 په نومبر کې پيل شوه چې په خپل ډول کې د ماشومامونو د حقوقو د 1993په پام د ټوليزې زده کړې پروژه د 
کنوانسيون او همدارنګه د معلولينو په اړه د ملګرو ملتونو د پروګرام د تطبيق په لور يو ارزښتناک ګام ؤ، د يونسکو او 

مړيو کې په آزمايښتي په مرسته پروژه په ل) Save the Children UK(د بريټانيا د ماشومانو د ژغورنې د موسسې 
 د 3 لمړنيو او 9 کلونو تر منځ د ښوونځيو شمېر 96-1995د . توګه د ښاروالۍ په يوه لمړنۍ ښوونځۍ کې پلې شوه

موسسه د دغه پروژې د اصلي ) SIDA(له هغه کاله وروسته او ورسته لدې چې د.  چمتووالي ښوونځيو ته زيات شو
اوس مهال په . ه نورو واليتونو او ولسواليو کې نورو ښوونځيو ته پراخه شوهمرستندوي په توګه وپېژندل شوه، پروژه پ

 کال د مي په 2009په پام کې ده چې د .  ښوونځۍ د ټوليزې زده کړې د پروژې تر پوښښ الندې دي583ټول هېواد کې 
 Save the Children(مياشت کې د دغه پروژې اجرايي او اداري مسئوليت د ناروې د ماشوم ژغورنې له موسسې 

Norway (څخه د الئو د پوهنې وزارت ته ولېږدول شي .  

د الئو د ټوليزې زده کړې پروژې چې په لمړيو کې د ځانګړو اړتياوو لرونکې ماشومان معمولي ښوونځيو ته لېږدول، 
ولو له الرې اوس په داسې يوه پروژه بدله شوې ده چې هڅه کوي په ښوونځيو کې د ګډون د خنډونو د پېژندنې او حل ک

د ځانګړو ښوونيزو اړتياوو کړنالره چې د . د ښوونځيو سره د ډول ډول زده کوونکو په منلو کې مرسته وکړي
ښوونيزو ميتودونو ال تخصصي والی او د پېچلو سرچينو د چمتو کولو غوښتونکې ده ، په حقيقت کې د عملي کولو وړ 

و جوړول او په روزنيزو ټولګيو کې د فعالو ښوونيزو کړنالرو پلي په حقيقت کې د ماشومانو د زيات شمېر مرکزون. نده
  . کولو په صنفي مباحثو کې د ماشومانو د ورګډولو تر ټولو غوره الره ده

د ټوليزې زده کړې په ښوونځيو کې د ګټې اخيستنې لپاره د يوې ټوليزې : پدې اړه دوې وروستنۍ نوښتي چارې دادي
 او همدارنګه د ټوليزې زده کړې د ښوونځيو څخه د معلومناتو د غونډولو لپاره د يوې ځان سنجونې د وسيلې چمتو کول 

  . پروژې پالن کول تر څو د پروژې اغېزې و ارزوي

د ټاکل .  ښوونځۍ تر پوښښ الندې نيسي9د ځان سنجولو د وسيلې اړوند فعاليت د دريو واليتونو د دريو ولسواليوکې 
په ) Booth and Ainscow T 2002(رانو د زده کړې پر بنسټ د يوې وسيلېشويو واليتونو ښوونکو او سالکا

دغه وسيله په حقيقت کې په ښوونځيو کې د ټوليزې زده کړې د عملي طرحې د . پراخولو کې له يو بل سره مرسته کړېده
 او د ګټې وړ ګرځېدلې پراخولو لپاره د ځانګړيتاوو يوه ټولګه ده چې په نړيواله کچه په زيات شمېر هېوادونو کې تعديل

ده، موخه يې د داسې وسيلې توليد دی چې د الئد د شرايطو سره همغږي ولري او وکوالي شي په ښوونځيو کې د  ځان 
 ترمنځ د دريو کلونو په بهير کې 2008-2005دغه وسيله د . سنجولو د يوې وسيلې په توګه ترې ګټه واخيستل شي

ونځۍ د هغه اوزارونو په ټاکنه او آزمايښت پيل وکړ چې د ټولو خلکو له د دغه مودې په بهير کې ښو. جوړه شوه
دوي دغه اصل په اړونده . ښوونکو نېولې تر زده کوونکو او په پراخه کچه په ټوله ټولنه کې د ګډون لپاره اړين وو

بهير د ښوونځۍ د وروسته دغه . ښوونځيو کې د ټوليزکولو د ځانګړتياوو په اړه د قضاوت په کولو سره تر سره کړل
  . عملي لمړنۍ طرحې او د ښه کولو په چارو کې وکارول شو
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تجربې ښيي چې په انګريزي کې د هغه . په ښوونځيو کې د فعاليتونو د کولو په اړه هم ځينې ستونزې موجودې وې
ړين تعديلونه لدې کبله پدې اړه ا. ښوونکو لپاره چې خپله يې کمه زده کړه کړې، د زده کړې مقياس ډېر پېچلی دی

 14 مقياسونه لري، په داسې حا کې چې په الئو کې کارول شوې نسخه د 44اصلي بېلګه په حقيقت کې . ترسره شول
 څرګنده پوښتنې د هغوي څخه د ګټې اخيستنې د مالتړ په 17 تر 8په اصلي بيلګه کې هر مقياس د . مقياسونو لرونکې ده

  .  پوښتنې8ېدل مطرح کوي، مګر د الئو په نسخه کې يوازې اړه او همدارنګه د مباحثو او پوښتنو تود

ښوونکو او سالکاران پدې وپوهېدل چې ارزښت لري چې دغه وسيله د ادارې او هدايت وړ وي او همدارنګه د الئو د 
ښوونځيو د موصوعاتو د تر پوښښ الندې راوستو لپاره په بسياکوونکې کچه منعطف وي، مګر په عين حال کې بايد 

د دغه وسيلې ترڅټ مفاهيم بايد په داسې . ره لنډ وي چې ښوونځۍ احساس کړي چې دهغه د پرمخ وړلو وړتيا لريدوم
د هغه ګډونوالو . کچه بسياکوونکي ، لنډ او څرګند وي  ځکه دغه مفاهيم او تعبيرونه دکلتورونو تر منځ خورېږي 

کېږي، بايد د دغه عمل د نسبت په اړه پوهول شوي برسېره چې دغه وسيلې په ښوونځيو کې د دوي په واک کې ورکول 
  . دا د ځان سنجولو يو تمرين دي نه د بل سنجولو: وي، د بېلګې په توګه دا چې

د دغه وسيلې ارتقاء د الئو د پوهنې د وزارت د السته راوړنو څخه يوه ده او هيله ده چې په راتلونکي کال کې به د الئو 
په الئو کې د ټولو لپاره د ښوونځيو د کيفيت (( د دغه پروژې نوم .اخيستل شي په ټولو ښوونځيو کې ترې ګټه و

باندې بدل شوی دی، تر څو دا واقعيت منعکس کړي )) د ښوونځيو د ښه کولو او ځان سنجولو پروسه(( څخه )) لوړوالی
ا په اړه زيات ليدلوري به د د وسيلو د ارتق. چې دغه وسيله د ښوونځۍ د پرمختګ د يوه جامع او ټوليز بهير مالتړ کوي

 کال د جون 2009همدارنګه د . ماشومانو د ژغورنې د موسسې په خپرونو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه خپاره شي
په مياشت کې به د الئو د ټوليزې ز ده کړې د اغېزو په اړه د ونکوور په نړيواله کنګره کې د ښوونځيو د اغېز او ښه 

 کال د جون تر 2007  د .(http://www.icsei2009.org/index.html). ارتون جوړ شيوالي تر موضوع الندې نند
  : مياشتې پورې د وسيلې دارتقا په اړه راپور په الندې پته موندل کېداي شي

http:/www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-6573-65-8/117-131.pdf  

معلوماتو د مرکز لرونکو ښوونځيو نشتوالی يا کمښت دی چې د ټوليزې زده کړې د کمزورۍ د ټکو څخه يو هم د کميټي 
لدې کبله د ټوليزې . دوي ته دا وړتيا ورکوي چې په ښوونځيو کې د پروژو د اغېز په اړه ال ژوره څېړنه او شننه وکړي

 د زده کړې د خروجي استراتېژۍ د يوې برخې په توګه د ماشومانو د ژغورنې موسسه د پوهنې د وزارت په همکارۍ
پروژې د ګټورتيا په اړه د معلوماتو د راغونډولو لپاره او همدارنګه د زده کوونکو د ډلو او د ځانګړو اړتياوو لرونکو 

 ښوونځيو ته چې پروژه 538دغه فورمې ټولو . ماشومانو ستونزو ته په پام  ځينې فورمې ښوونځيو کې توزېع کړې
د معلوماتو د راغونډولو پروسه د هغو ښوونځيو د مديرانو لخوا د . وې واليتي دفترونو ته ولېږل ش17پکې پلې کېږي په 

معلوماتو وړاندې کولو ته اړتيا درلوده چې په هغوي کې داسې افراد چې تر ټولو زيات د ګډون او پرمختګ د خنډونو په 
  . وړاندې زيان منونکي و، ګروپ بندي کېدل

 کال د جون په پاي کې ولېږل شول او ددې لپاره چې اوسنی 2008 ښوونځيو له الرې راغونډ شوي معلومات د 538د 
سيسټم د معلوماتو د راغونډولو او تشريح لپاره پرمختللی نه ؤ، ويې ښوده چې د ښوونځيو په کچه ترسره شوې زده کړې 

 څخه يې د او مالتړ تل او په هر حال بسياکوونکي نه وو، لدې کبله واليتي ډلې چې د ښوونځيو او سيمه ييزو دفترونو
دغه . معلوماتو په را غونډؤلو د څارنې دنده درلوده، وپوهېدل چې د راغونډولو د کيفيت په اړه ځينې پوښتنې مطرح دي

کار سيسټماټيکې زده کړې او د معلوماتو په راغونډولو، ثبت او شننه او تحليل  کې د ښوونځيو سره زياتې مرستې ته 
  . اړتيا څرګنده کړه

 د اکټوبر په مياشت کې به د ارزولو په موخه چې د پام وړ ښوونځيو 2008نې او څېړنې په بهير کې د د معلوماتو د شن
د دغه سفرونو اصلي موخه په ښوونځيو او . ته د ثبت شويو معلوماتو د اعتبار د کنټرول لپاره ځينې سفرونه تر سره شي

مونږ هڅه کوو د دغه کتنو زيات . نې تر سره کول ديټولنو کې د ټوليزې زده کړې د اغېز په اړه د ژورې څېړنې او شن
  .  په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړوEENET Asiaجزئيات او د ټوليزې زده کړې نور اړخونه د 
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   سيتات اوتياتاني د لمړنيو زده کړو د څانګې مرستيال او د پوهنې په وزارت کې د اجرايي څانګې رئيساو ښاغلی

 com.yahoo@st_ielao: برښناليک

  

په پاکستان کې د ښوونځيو د حفظ الصحې لپاره د اړينو سرچينو په اړه د ښوونکو اخيستنه 
  )برداشت(

 دغه څېړنيز متن کوچنی مقياس د لندن په ښوونيزه موسسه کې د خپلې ماسټرۍ په دوره کې د پخل کار د يوې برخې د
  : په توګه ترسره کړی چې پايلې يې په الندې ډول دي

د ښوونځيو د حفظ الصحې لپاره د سرچينو تخصيص په پرمختللو هېوادونو کې د ماشومانو د روغتيايي وضعيت د ښه 
 د -1: په ښوونځيو کې ګټورې روغتيا ساتنې څلور اصلي عناصر دادي. اره د ارزښت وړ چوکاټ چمتو کويکولو لپ

 د روغتيايي مسائلو -3 د اوبو د او د ناپاکو اوبو د سيسټم چمتو کول، -2روغتيايي وضعيت په اړه د ښوونځۍ کړنالره، 
ه،  په ټولو ښوونځيو کې د  ماشومانو د مالتړ او د  په ښوونځيو کې د خوراک او روغتيا خدمتون-4په اړه زده کړه، 

روغتيا د پياوړتيا لپاره د ډېر  اهميت وړ دي، ځکه روغ ماشومان خوشاله وي او ښه زده کړه کوي او په پايله کې سالمه 
  . ټولنه رامنځته کېږي

و د بېوزله هېوادونو په دغه څېړنه په ښوونځيو کې د روغتيا ساتنې لپاره د سرچينو د تخصيص د ارزښت په اړه ا
پدې څېړنه کې الندې پوښتنې مطرح . لمړنيو ښوونځيو کې د روغتياساتنې د سرچينو د پېژندنې په موخه طرحه شوېده

  : دي

  . د پاکستان د دولتي لمړنيو ښوونځيو د روغتيا ساتنې د تامين لپاره د کومو سرچينو روزونکي اړين ګڼل کېږي .1

 و ته السرسي له کومو الرو شونې ده؟ د روزونکو په اند دغه سرچين .2

يوه نيمه جوړه شوې . معلومات د کوچنۍ سروې له الرې د کيفي او کميتي روښونو د ترکيب له الرې راغونډ شويدي
د څېړنې ځواب .  پوښتنپاڼه چمتو شوه او د برښناليک له الرې ځواب ورکوونکو ته ولېږل شوه ترڅو هغه ډکه کړي

په لمړيو کې له هغوي سره اړيکه ونيول شوه . وو چې د روغتيايي ښوونې تجربه يې درلودهورکوونکي هغه روزونکي 
 18 کسانو لېوالتيا وښوده چې 20 کسانو له ډلې چې ورسره اړيکه ونيول شوه، 35د .  او د دوي موافقه ترالسه شوه

  ) .  ښځينه8 نارينه او 10(کسانو يې بشپړې پوښتنپاڼې بېرته راولېږلې 

  

  

  

  

  : ندنېمو



  په پاکستان کې د روغتيايي ښوونې ارزښت

  

د پاکستان په دولتي لمړنيو ښوونځيو کې د روغتيا ساتنې (( له ځواب ورکوونکو څخه مو وغوښتل چې خپل نظرونه د 
 تنيو يې د بشپړ موافق ټاکنه 16 کسانو له ډلې 18د . په اړه بيا ن کړي)) ښوونه او ترويج يوه د ارزښت څخه ډکه چاره 

دا چاره په څرګنده ښيي چې ښوونکي، د پاکستان په دولتي لمړنيو ښوونځيو کې د روغتيا ساتنې زده کړه . نښاني کړېده
  . او ترويج ډېر اړين ګڼي

  په پاکستان کې اوسمهالنۍ روغتيايي وضعه

اب ته نه د څښاک پاکو اوبو، عمومي تشن.  ځواب ورکوونکو د کمزوري يا ډېر کمزوري خوښنه ټاکلې ده18ټولو 
السرسی د اوسني دولت په رياستونو کې د روغتيايي زده کړو نشتوالی او بدني تنبيه په ښوونځيو کې چې د ماشومانو په 

  . روحي روغتيا اغېزه کوي، د دغه انتخاب د ټاکنې الملونه دي

  د سرچينو راغونډول 

اليسيو نشتوالي د سرچينو د کمزورۍ د بېلګو د روغتيايي ښوونو لپاره د لوستو ښوونکو نشتوالی، د ښوونيزنصاب او پ
زيات شمېر روزونکي پدې اند دي چې په دولتي ښوونځيو کې روغتيايي وضعه ښه کېږي کله الندې موارد د . څخه دي

  : السرسی وړ وي

 لوستي او انګېزه لرونکي ښوونکي د روغتيايي ښوونو لپاره •

 کړو د اجباري کولو سياست په ټولو دولتي لمړنيو ښوونځيو کې د روغتيايي زده  •

 د روغتيايي ښوونو اړوند تعليمي نصاب •

 پاکو اوبو ته السرسی او د ناپاکو اوبو سيسټم •

 \د ښوونځۍ روغتيايي خدمتونه •

 د ښوونځۍ او ټولنې پياوړې اړيکې •

  د روغتيايي چاپېريال رامنځته کول •

  پايله 

. و کې د روغتيايي زده کړې په ارزښت ټينګار کويټول ګډون کوونکي روزونکي د پاکستان په دولتي لمړنيو ښوونځي
ځينې ځواب ورکوونکي د ښوونکو او . دوي پدې اند دي چې د ښوونځيو په کچه روغتيايي زده کړو ته شديده اړتيا ده

د هغوي نظرونه او وړانديزونه د راتلونکو . زده کوونکو سره زياتې تجربې درلودې او شرايط يې ډېر ښه درک کول
د دوي نظرونه د پاکستان په ښوونځيو کې د معقولې مداخلې له الرې د روغتيايي .لپاره ډېر د ارزښت وړ دي پالنونو 

د ګډؤن کوونکو لخوا وړانديز شوې سرچينې د دغه .  وضعې د ښه کولو لپاره د سرچينو د تخصيص سره اړوند دي
او رسمي روغتيايي ښوونه پدې اړه د دولت په ښوونځيو کې سيسټماټيکه .  چوکاټ له ذکر شويو توکو سره ورته دي

د بېلګې په توګه که دولت روغتيايي زده کړه په لمړنيو ښوونځيو کې اجباري کړي او هره ښوونځۍ . ژمنتيا ته اړتيا لري
 دقيقې په هره اوونۍ کې دغه موضوع ته ځانګړې کړي، ښوونکي به د روغتيايي زده کړو په اړه د 30کم تر کمه 

  . س وکړيمسئوليت احسا

د پالن کوونکو ا وپلي کوونکو تر منځ د اړيکې د رامنځته کولو لپاره بايد د ښوونکو نظرونه سياست جوړوونکو ته 
ارزښتناکه ده چې سياست جوړوونکي پوه شي چې عام خلک په ښوونځيو کې د روغتيايي ښوونو او . ولېږدول شي



کستان په لمړنيو دولتي ښوونځيو کې د روغتيايي زده کړو د وضعيت د ښه والي په ارزښت پوهېږي، لدې کبله به د پا
  . دغه چاره به ټولنه د يوې سالمې ټولنې په لور راکاږي. اجباري کولو په هڅه کې شي

  

له ده سره پدې . ښاغلی پرويز پيرزادو، د ښوونې او روزنې د پراختيا لپاره د آغاخان موسسه ، کراچۍ، پاکستان
  : ړيکه نيوالي شئبرښناليک يا پستي پته ا

Parvez.pirzado@aku.edu 
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  د ښوونځيو د اغيزمن ښه والي لپاره د سرچينو ځانګړتيا

  

  :څلور اصلي عنصرونه

 د ښوونځۍ روغتيايي پاليسيانې .1
 اوبه، آارول شوې اوبه او چاپيريال .2
 روغتيايي زده آړې .3
  ښوونځۍ آې روغتيايي خدمتونهپه .4

  د مالتړ وړ درې ستراتيژيانې

 روغتيا، ښه والى او زده آړې .1
 د خلكو ګډون .2
 خبرتيا او د زده آوونكو ګډون .3

  

  آنالين مالومات

UNESCO: http://www.unesco.org/education/fresh 

UNICEF: http://www.unicef.org/lifeskills/index_7262.html 

  

  مونهزده آړه نيز فل

  چادري. پروفيسر ام

يوه ورځ به مونږ ټول خپل ژوند په خپله ښوونځۍ يعنې نړۍ آې تير : مارشال مك لوهان يو د لويو فيلسوفانو او ليكونكو څخه وايي
آړو او زده آړه په معنا د مينې زده آړې آول، پرمختګ او بدلون او د هغې دندې لپاره چې مونږ يې د هغه څخه آم چې مو آوالي 

  .و بدل آړي يو غمناآه تياري نيول نه وي بلكه يو جوهر او په خپله يوه خوندوره هستي ويش

د ماشوم د . جيدو آرشنامورتي د اوسنۍ زمانې يو متفكر ډيرې ښوونځۍ د ماشومانو د خپلواآۍ په ډول په هند آې جوړې آړي دي
  .دل ديخپلواآۍ څخه د هغه تعبير له آتاب، ښوونكي او آزموينې څخه نه ويري

او د مينه آولو پياوړى ځواك د موندلو، ودې، زده آړې او سوله . دغه خپلواآي ورآول د خوښې او نوښت له ځان سره لري
  .غوښتنې لپاره ډير اړين بريښي



  :اونګ سان سوآي وايي

  .يوازې ريښتينى زندان ويره ده، او يواځې ريښتنې خپلواآي له ويرې څخه خپلواآي ده

نو دا ښكاره ده چې په آوم شي . ي راآوي؟ دا مور او پالر او ښوونكي دي چې د ټولنې د نېوآې برخې ګرځيدلينو څوك دا خپلواآ
اصلي پوښتنه خو هغه وخت په . نه پوهيږي بل ته يې وښايي او دا شى آوالي شي پيسې، علم، څارنه او د ويرې څخه ژغورنه وي

د نيوآو د ارزښتونو برخې چې الزمه ده مشران يې ولري تر څو وآوالي معما ن بدلون مومي چې څرنګه آوالي شو خپلواآي او 
  .او د هغوي په ذهنونو آې ورته ځاي ورآړي. شي ماشومان په خپلو اړيكو آې خپلواك وساتي

په ورستيو څلور آلونو آې فلمونه د اخالقي درسونو لرونكي وو چې هر څوك د هرې ژبې، مليت او د شتمنۍ آچه ولري له ليدلو 
  .څخه يې خوند اخيسته

د هر هيواد ځوانان د آارتوني فلمونو . دا فلمونه آوالي شي چې د ماشومانو او لويانو په مناسبه پرمختګ آې يو پياوړى ګام وي
  .سره ډيره مينه لري

الت او خپلواآي، مينه، سوله، حقيقت، عد( ورستيو اوږدو فلمونو ښودلي ده چې د يوې واقعي آيسې ټاآل د انساني ارزښت 
مونږ مينه ناآه فلمونه چې ډير مشهور دي په . ته د رسيدلو لپاره چې د نړۍ په آچه دي د زده آړې اصلي ځانګړتيا ده) زړورتيا
او مور . له هغو فلمونو څخه دي چې د زده آړې چاپيريال وآړي)به من تكيه آن، جامعه شاعران مرده، نجات جنګل بان( ياد لرو 

  .وي تر څو ماشومانو ته ارزښت ورآړياو پالر او ښوونكي هڅ

چې د خپلواآۍ ليكونو د يادښت د آتاب پر بنسټ ليكلى دى، د موسي او د سپين پوستي ځوان ښوونكي ) نوېسندګان آزادي( نوى فلم 
نه د فلم لوبغاړى ميليون ډالري زوى، او ميړني ( او لوبغاړي يې د آسكر ګټونكى وهيالري سوان . تر مينځ جنګ جګره ښايي

په . او د ښوونځي د درسي خپروونې څخه بې الرې شي. د هغه مرستياالن او رئيسان نه غواړي ورته اجازه ورآړي. دي) ژاړي 
هغوي د انګليسي ټولګي زده آوونكي وو، او د . دې حال آې هغه يواځې په لومړۍ آې د ځوانو زده آوونكو د پيژندو پسې وو

د جنګ جګړو آثار يې د ټولګي دننه په ځان آې ښكاره آيدل، هغوي سپين پوستي خپل دښمنان قومي او آورني واقعاتو چاپيريال او 
  .پيژندل او د درس د ويلو سره يې شوق نه درلود

لومړۍ هغه مجبور وو په يو ګډ ټولګي آې چې هلكان او انجونې سره په . د هغه پلټنه په فلم آې په درې قالبونو آې ښكاره آيږي
دويم دا چې د مرستياالنو او اداري آادرونو د بيانونو په نسبت .  او د جنګ حګړې په حال آې دى آنټرول آړيخپلو آې آرآه لري

په پاي آې دا چې د آور په چاپيريال آې د ژوند ملګري يې احساسوي چې د آومي پاملرنې الندې نيول شوى او د . بې تفاوته وي
  .هغه پايله پريږدي

 او د زده آوونكو او د زده آړې د آرامولو څخه يې  ورو ورو ځان ګوښه آاوه تر څو د بل ماموريت ښوونكى په خپلو آړو اخته وو
. آله چې زده آوونكي د هغه اخالص احساسوي نو په تدريج سره له هغه او له يو بل سره سازش آوي. لپاره اضافه وخت پيدا آړي

او هغه . د پلټنې پايله د آرامي او خوند اخيستونكې زده آړې لپاره وود هغه نه وروسته د هغه له ټولګي څخه خوند اخلي او د هغه 
او . په دې حالت آې يو رويه پيژندونه او محتوا په آار آړه تر څو د هغوي څخه وغواړي چې د خپل تير وخت په هكله وليكي

  . ارزښتمنه ډالۍ ورته چې فردي هويت دى ورآړي

ي او نورزده آونكى وبخښۍز آله چۍ ښوونكى يي دهغوۍ دژوندليك په يوآتاب آې اوداميتود ددې سبب ګرځي ترڅوخپل غملرونك
  .چاپ آړۍ نه يوازۍ حيرانيګي بلكې آوم حيثيت يې چې په ژوند آې له السه ورآړى وبياترالسه آړى 

س څخه تيريږي او په ډايرآټرسره ددې چې ديوجالبه داستان يې په يوجذابه فلم تبديل آړداوقعيت ښيي آله چې يوښوونكى له خپل نف
  . مينه،خلوص او مهربانۍ سره خپل آارته دوام ورآوى دهغه ماموريت ديردروند، ارزښتناآه او خوندورآيږي

په نوم نه يوازى يومسنه فلم دى بلكې دښه ټكي بدليدل دي دلويان لپاره چې څرنګه له ) ستوري دزمكى پرمخ( هندى فلم چې د 
چې .  روان پيژندونكي او زده آړه ايزمتخصص له لس ګونوآلونو را هيسې په دې باوردى.ماشومانو سره ناسته پاسته ولرى

ټولى نړۍ آې غلى اوحق په جانب دي ) زده آړه ايزمتخصصين(حتٰى غبرګونى، خوهغوى. هرماشوم دنوروسره په توپيرآې دى
ن ته اجازه ورآړى خپل استعدادآشف آړى چې دخپلواصالح طريقو اوليدنواوبدلون راوړلو لپاره پلټنې نه دي آړى ترڅوماشوما

  .اووده ورآړى



عامرخان ددې فلم لوبغاړى اوتوليدآوونكى چې دترآيبى فلم په جوړولوچې دروحي ضربي اودماشوم زورولوپه هكله ده چې 
چت آړى څخه زوريږي او ناتوانه موراوپالراوښوونكي هغه نه شي درك آولى لومړن ګام او) په لوستلوآې اختالل( دديسلكسى 

  .زتات يوازې والى ښايي، لويان داموضوع دانضباطى ستونزې څخه ډك بولي.آله چې داماشوم شپى ورځې ښوونځى ته وليږل شى

دهنرښوونكى چېنوى استخدام شوى وروسته له لرې السته راوړنې السته راوړي چې داماشوم دتتله والى څخه بدوړى آله چې 
خپلومحدوديتوته پاملرنه آوي په داسى حال آې چې هنرمندنړۍ ته راغلي .آې ګډون وآړيلويان ومني چې آه درسامي په مسابقه 

آوالى شى په تتله والى غلبه وآړى همدارنګه لويان آوالى شى چى دماشومانوپه توګه رسامى وآړى نه داتجربه دهغوى . دى
اغيزمن دى برسيره ددې پوهيږوچې ژوند تل دفلم پاى آله چې روح بريالى شو ډير . مشروايى نسبت ماشومانوته تغيير ورآړى

  .مدام ګټل نه دي

مونږ به رامتحد سره آوالى شودماشوم ويره له تاريكي څخه ناليدلى وبولوخو واقعى تراژي په ژوند آې هغه : افالطون ويلى دي 
  .وخت مخ ته راځى چى لويان له روښنايى څخه په ويره ولرى

ددې فلمونوپه هكله بايدخبرې . ه آړه ايزې برنامى اودموراوپالراو ښوونكو ترمنځ غونډې وي دارنګه فلمونه بايددښوونكو لپاره زد
  .اترى اجبارى شي ترڅو دفلم ټول پيامونه او عناصر آورنۍ ته انتقال آړي

 آې زده آړوته مخه وآړه او مشهوره IIT Kanpu, NCertاو فلم جوړونكى و هغه په  ) عالم(پروفيسور ام چادرى يو پوه 
يې جوړه آړه هغه په اوسني حال آې آزادى، خالقيت،اودزده آوونكودخوښۍ سره دآارځايونه ) دبياستنيدنې ټكى( علمى ډرامه 

  .اودفلم اوآتاب آانون اداره آوي. ښوونكولپاره جوړه آړى ده
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نكى،دپوهنې وزارت دتيمورلست له خوزه داسيلوامونتريو سره، دهر اړخيزې زده آړى ديوځاى آوو) خبرې اترې( مصاحبه
جمهورى دموآراتيك دوروستۍ سيمه ييزى چمتووالى آنفرانس په ترڅ آې چې داندونيزيا په بالى آې دهراړخيزې زده آړې په اړه 

  واو اسيا اقيانوسيه سيمى پورې اړوند موضوعات هم په آې مطرح شوي وو
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. سره مالقات وآړ" يوځاى آوونكى"تيمورآې دهراړخيزې زده آړې همآهنګ آوونكى له ښاغلى خوزه داسيلوامونتريو په ختيځ 
همدااوس په ختيځ تيمورآې دالتهاب . او ترې يې دهغوى په هيوادآې دهراړخيزې زده آړې د پرمختګ په اړه پوښتنې وآړې
آې ښاغلى ) خبرواندو(صاحبه په الندې م. اوچالش وخت دى،هغه هيوادچې په دې وروستيو آې يې څولسيزه جنگ تيرآړى دې

  . داسيلواپه ختيځ تيمورآې دهراړخيزې زده آړې دراتلونكي په اړه خپل نظروړاندى آړى دى

  څرنګه هراړخيزه زده آړه په ختيځ تيمورآې يوې مهمه مسئلې باندې بدله شوه؟ 

 آاله د پرتګال تر يرغل ۴۵٠ دمخه  آاله داندونيزيا او تردې٢۴زمونږ هيواد. دغه موضوع زمونږ تيرووختونوپورې اړونديږي
زما هيواد نوى ښټيزهيواد دى اوتراوسه هم .الندې وان تردې چې زمونږ هيوادماشومان اوس هم زده آړى لپاره امكانات نه لري

زده آړه او تحصيل دپرمختګ لپاره آافى اواړين وخت ن لرو،اوس پوښتنه داده چې هراړخيزې زده آړى ته څرنګه وده او 
ورآړو چې هراړخيزه زده آړې ته څرنګه وده اوپرمختيا ورآړوچې زياتره ماشومان ترې برخمن شي، هغه چې تراوسه پرمختيا

تحصيل نه دى آړى،معلول ماشومان اوهغه چې په آورآې پاتې دي،په څه ډول سره برنامه ورته مهمه ده، اوزمونږ دهيواددپوهنې 
  .وزارت په آلكه دهراړخيزى زده آړې غوښتونكى دى

   تاسې په ختيځ تيمورآې دهراړخيزې زده آړى دپراختيا په برخه آې څه ستونزو سره مخامخ ېئ؟-

په اوس مها آې ترټولولويه ستونزه دانسان منابعواونوروامكاناتوآمښت دى، اوپه راتلونكي آېد هراړخيزېدزده آړې لپاره دبرنامه 
  .جوړولوڅرنګوالى چې ټول ماشومان ورڅخه برخمن شى

  يځ تيمورآې دمعلولواوبيالبيل قومى اقليتونوماشومانولپاره دښوونځيواوتحصيل اوسنى حالت څه ډول دى؟ په خت-

  .په اوسمهال آې ډيرمعلول ماشومان تحصيل او ښوونځي ته الس رسۍ لري

  . خبر دىاوداټولو لپاره يو ښه... خوټول يې نه راتلونكى برنامه به دټولوماشومانوهراړخيزې زده آړي په پام آې ولري 

 تاسې نغوته وآړه چې انسان منابع يوه ستونزه ده، آله چې دانسان منابعو به اړه غږيږئ، ستاسې موخه دپوهنې وزارت له داخلى -
  انساني منابعوڅخه ده اوآه هغه ښوونكي چې له ماشومانوسره آارآوى؟

په معنادي، هغه ښوونكى چې دښوونې اوروزنې زمالپاره انسانى منابع دهراړخيزې زده آړې په برخه آې دښوښوونكوددرلودلو 
بودجه هم يوبله مهمه مسئله ده آه څه هم زه ډيرى طرحې لرم،خوماسره شته بوديجه محدوده . ډيرو ښوطريقوباندې برالسى لري

  .اوآمه ده

وتعليم په اړه آومه دټولوماشومان....  آيا تاسې تراوسه په ختيځ تيمورآې په هراړخيزې زده آړه آې دښوونكودزده آړى لپاره-
  برنامه لرئ؟

  .موږ په دى اړه آمښتونه لرو، اوخواړه رازطرحې ايجادې آړو

   آيا سر بيره پرمعلوليت په تيمورآې هراړخيزې زده آړې له نورو ستونزو سره مخامخ دي؟ -

يمه ژبه پرتګالي ده، په اوسمهال زمونږ په هيواد آې لومړۍ ژبه تتوم ده چې ملى ژبه مو ده، دو.خپله ژبه يوه له دې مسئلو څخه ده
تتوم هغه ژبه ده چې ډير خلك . آې آوښښ آووچې راتلونكى لپاره تتوم ژبه دښوونځيوژبې انو اآاډميكې ژبې په عنوان ثبت آړو

يي آله چې داندونيزيا تاتريرغل الندې و، په اندونيزيا. پرې غږيږي اوډيره قومي ژبه ده ان د ختيځ تيمورسفيران هم پرې ګړيږي
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په اوس مهال . له دې آبله هغه چاته چې اندونيزيايي غږېدل وتحصيل او زده آړې لپاره ورته مناسب امكانات شته وو. ژبې ګړيدلو
آې ځانګړې آړنې اوچارې په پرنګالۍ ژبې روانې دي، په خپله ښوونكي په پرتګالي ژبې نه پوهيږي اوس دهغې زده آړى ته 

  .اړشوي دي

  اوسيمه ييزوساحوترمنځ زده آړې نه دالس رسي په اساس ځانګړى توپيرشته؟) پالرمينه( ډهلى  آيا دښارى ساحو لكه-

په ځانګړې توګه دهغودليږد راليږد په برخه آې بل ميتوديې دښوونځي . اوسنى چارې معلواو ماشومانه پورې اړوندې دي
 خبرې وآړې او ما ترې وغوښتل چې له په دې وروسته آې پورته موضوع لپاره موله يونيسف سره. دساختمان جوړول دى

موږاودتاسيساتو له وزارت سره مرسته وآړي ځكه چې موږ دې ته اړتيا لروچې دښونځيوساختمانونه داسې جوړ آړوچې 
  .معلولوماشومانوته دآارونې وړوي

دايوآردليل دې چې .  موسسى سره همكارشوFrinedsموسسه او له استراليا نه ) Plan(   په نظرلروچې له يونيسف ،يونسكو، 
اوس زه محدوده بودجه . زه غواړم له نورو هيوادونوڅخه او نورې برنامى چې دهراړخيزى زده آړې سيستم لري ليدنه آتنه وآړم

په اختيارآې لرم مګرغواړم وپوهيږم چې نورآسان دهراړخيزې زده آړې دطرحې په تطبيق آې له آومې طريقې څخه آاراخلى 
  . ترې آارواخلمچې په ختيځ تيمور آې

  آيا د ختيځ تيموردزده آړې نظام له دې آبله چې يونوى ښټيزهيواد دى په ټوليزه توګه توپير موندلى دى؟

  .او دولتي پوهنتونونه هم آم فيس لري. هو، اوسمهال د لومړنيو زده آړو ، مينځنيو زده آړو ښوونځۍ او ليسې وړيا دي

نګه توپير ليدلى دى ؟ او يا د هغه نظام آې مو د اندونيزيا د يرغل د ورې په پرتله د تعليمي نصاب په برخه آې مو څومره او څر
  مو اصالح راوستې ده؟

ژبې آار اخيستنې د راتلونكي لپاره طرحې ) اندونيزيايي( په اوسمهال آې مونږ د اندونيزيا له د زده آړې له آتابونو څخه په باهاسا 
ژبې زده آړه د چمتووالي په ښوونځيو آې پيل شوي  ده او په لومړنيو زده آړو په لرو چې د زده آړې آتابونه په پرتګالي 

ښوونځيو آې زده آوونكي آولى شي په پرتګالي ژبې وآړيږي، هو ستونزه دلته ده چې ډير ښوونكي هم پرتګالي زده نه لري، له 
  .د ښوونكو زده آړه . ه دې آبله څرنګه آولى شي ماشومانو ته يې زده آړي؟ دا زمونږ له خپروونو څخه د

 آيا په دې آنفرانس آې ستاسو لپاره داسې آومه په زړه پورې موضوع وه چې ختيځ تيمور ته د بيرته تللو په وخت آې ورته 
  پاملرنه وآړۍ؟

 ما دلته د هر اړخيزې زده آړې په اړه ډير څه اوريدلي دي او آولى شم چې تر په ختيځ تيمور آې د هر اړخيزې زده آړې په
دا په حقيقت آې د هر اړخيزې زده آړې په اړه لومړنى آانفرنس وو چې ما پكې ګډون آړى دى، په . پراختيا آې آار واخلم

. راتلونكي آې اصوال د هر اړخيزې زده آړې په اړه د مالوماتو او بيلګو د تر السه آولو لپاره به نورو هيوادونو ته زياته اړتيا وي
مونږ يو نوى بنسټيز هيواد يو، يو آوچنى هيواد خو د .  آال پورې ټول ليك او لوست آولى شي٢٠١۵زمونږ تصور دا دى چې تر 

  .راتلونكي لپاره طرحې او نقشې لرو

  ختيځ تيمور ته په بيرته تللو آې به څه رول ولوبوۍ؟ د پرمختيا دغه طريقه څه ډول ارزوۍ؟

څرنګه آولى شو د خپل هيواد د ټولو سيمو په اړه . روونې وټاآموروسته له دې آنفرانس څخه خپل هيواد ته بيرته ورځم چې خپ
آله چې مو دغه مالومات . مالومات تر السه آړو، په خپل هيواد آې څومره ماشومان لرو؟ او په دوي آې څومره يې معلول دي

 هيڅ آار پر مخ نه شو راغونډ آړه، آولى شو چې هغه د خپل هر اړخيزې زده آړې په خپرونې آې ګډ آړو آه مالومات و نلرو
سره چې د ) EMIS( موسسې او د ښوونې مديريت مالوماتي سيسټم Plan Timor-Lesteپه اوسمهال آى مونږ د . وړلى

  .پوهنې وزارت ته مشوره ورآوي آار آوو

مور آې مو څرنګه په ختيځ تي. په هغو هيوادونو آې چې په جنګ او جګړه اخته وه يوه اساسه مسله يې د تاريخ د لوست زده آړه ده
  او په څومره آيفيت سره د تاريخ د لوست زده آړې ته بدلون ورآړى دى؟

په اوسمهال آې هغوي غواړي د تاريخ نوي آتابونه چې د خپلواآي نه وروسته دورې پورې اړه لري چاپ آړي، خو تر اوسه يې 
د هماهنګ .ه دورې په آومې ژبې خپور آړيهغوي غواړي چې د تيمور د مبارزو لړ او له هغه نه وروست. نه دي چاپ آړي



آوونكي په توګه هر اړخيزه زده آړه چې په ښكاره توګه نوى پوسټ شميرل آيږي، تاسې د پوهنې وزارت له نورو غړو سره څه 
  ډول آار آوۍ؟ د هغه څه تر مينځ چې تاسې سره مرسته آوي او هغه څه چې ستاسې همكاران يې تر سره آوي څه طرح لرئ؟

سمهال آې مونږ عمومي مدير لرو او ورسره مرسته آوو او په بل پړاو آې له ټولو برخه اخيستونكو سره، يونيسيف، يونيسكو په او
Plan Timor-Leste او Friendsآيا د هر اړخيزې زده آړې په اړه .  موسسه له استراليا څخه زمونږ همكاران دي

  . يې ګډه آړۍآومه بله موضوع شته چې دې ته ورته وي له مونږ سره

زما راتلونكې طرح هم د . د هر اړخيزې زده آړې په پرمختګ آې يواځې معلوله نه بلكه د ټولو په هكله نه بدليدونكې پريكړه آړې
دې مهمې موضوع په اړه ده چې څرنګه وآوالي شو هغه ماشومان چې د زده آړې لپاره د مالي او اقتصادي امكانونو څخه محروم 

ړې څخه برخمن آړو ، زمونږ هيواد يو بنسټيز هيواد دى ا مونږ د دې غوښتونكي يو چې زده آوونكي د هيواد دي څرنګه د زده آ
مونږ بايد داسۍ آار تر سره آړو آه . مونږ نشو آوالي چې يواځې آښينو او ووينو. د پرمختګ لپاره په راتلوني آې فكر وآړي

  .ين يوهغه سم وي او يا ستونزه ولري ځكه چې زده آړې ته اړ

  :پيښې

  ستونزې او د حل الرې: د هر اړخيزو زده آړو په اړه ګردى ميز

  تاجكستان-مه دوشنبه٣٠ آال د اپريل ٢٠٠٨

دا ګردى ميز د روغتيايي خيريه سازمان له .  د دوشنبې ښار آايون هوټل په سالون آې ګردى ميز جوړ شو٢٠٠٨ د اپريل ٣٠په 
. په مالتړ په الره واچول شو) سويس( د نړيوال سازمان آاريتاس ) فايردايسو( ونځيو لوري د هر اړخيزې زده آړې سيمه ييزو ښو

 آسانو د تاجكستان هيواد د پوهنې وزارت استازي، د فايرداسيو د ناحيې د زده آړې اداره، د دوشنبې د ٣۵په دغه ګردي ميز آې 
نځي، د ښوونځي چمتووالي د موسساتو رئيس، شپې او ښار د طبي زده آړو دوران پيژندنې مشاوره اداره، دوران پيژندنې پوه

او د عمومي رسنو ) لكه يونيسيف، د ماشومانو د ژغورنې بنسټ ( ورځنۍ ښوونځۍ، دولتي سازمانونو ته، نړيوال سازمانونه 
  .استازو په آې ګډون درلود

) مي، رواني، يا د ناروغيو نورې بيلګې جس( هر اړخيزې زده آړې دا الره غوره آړې چې د ماشومانو د ټاټوبي سره د ناروغيو 
 هيوادونو په ٩٢پخوا دا طريقه د تاجكستان لخوا د ساالمانكا په بياني آې د . د زده آړې په عمومي نظام آې په پام آې ونيسي 

 يوې پروژې په د معلولو ماشومانو د زده آړې د اړتيا په هكله پلټنه د پلټنې) روغتيا(په پاي آې خيريه سازمان . ګډون ومنل شو
 زده آوونكي چې د ځانګړو اړتياو ۴٩لومړني . او په دولتي ښوونځيو آې دوه عمومي ټولګي جوړ آړي دي. ډول تر سره آړي دي

د . ځيني زده آوونكو په آور آې زده آړې آولې. د مور او پالر له لوري غوره شول. سپتمبر ښوونځي ته تللي وو٢٠٠٧سره د 
  .اره ټولګي هم په پام آې نيول شوي ووښوونكو د ال زده آړې لپ

د دې ګردي ميز مطرح . د هر اړخېزې زده آړې لپاره په تاجكستان آې د بيان ورآوونكو او ګډون آوونكو تر مينځ بحثونه وشول
د د زده آړې د آدر آمښت او نه رسيدنه، ښوونځيو ته السرسي نه درلودل او د اړينو ماشومانو . شوې ستونزې په دې ډول دي

اړتيا نه منل د ښوونځيو د آار آوونكو لخوا ځانګړې زده آړې، د هر اړخيزو زده آړو لپاره نا آافي اشنايي او د مالوماتو جدي 
  .آموالى

د ګډون آوونكو څخه ډيرې د زده آړې السته راوړنې لپاره د امكان برابرولو اړتيا د معلوليت د ټولنيزې بيلګې د بدلون پر بنسټ 
  .ونوموله

هر اړخيزې زده آړې، ښوونځي ته د تللو لپاره د ماشومانو د (  آوونكو په ګردي ميز هر يو په خپلو ګزارشونو آې د ګډون
د مرستې اړتيا . د بيالبيلې بيلګې او طريقې نندارې ته وښودل شوې) چمتووالي خپروونه او د ښوونځيو لپاره اړين ګامونه واخيستل

  .نونو د بيلګې په توګه د ګډون آوونكو د تاآيدولو الندې راغللد مور او پالر، ډلو او دولتي سازما

ګډون آوونكو د يادې شويو ستونزو په پام آې د نيولو سره، د بيالبيلو دولتي هر اړخيزو ښوونځيو زده آړې په ترتيب سره سرته 
ته راوړنه او د ګاونډيو هيوادونو د تجربو رسولو لپاره ورپيژندلي او د ګډو ګټو د ټولو هيوادونو همكارانو تر مينځ د همكاري مينځ 

  .د بدلون په خاطر وړانديز آړه



د زده آړې د ادارې او پوهنې وزارت د مسوالنو او د منلو وړ پرمختګ د ورآولو د ځانګړو زده آړو خپروونې د ماشومانو د 
  .ځانګړو اړتياو په بنسټ مثبتې ښكاروونې بيانې آړې

  . ينې د پيل پروژې برابرې آړي ديهغوي ژمنه وآړه چې ترڅو د آزمو

او يوه بشپړه خپروونه د خوي پيژندنې د . د خنډ څخه پرته د چاپيريال د مينځته راوړنې د موخې لرونكي اقدامونو مالتړ وآړي
  .توصيې سره په ځانګړي توګه سازمان ورآونه او هر اړخيزې زده آړې پلټنه مينځ ته راوړي

   سره په الندې بته اړيکه ونيسۍUmarova V.Mاني وآړۍ د ميرمن د ال زيات مالوماتو لپاره مهرب

Caritas: 3prozd chdkhovj:dom 23 

Dushanbe: Tajikistan:  

  د مرستندويه ټکنالوژي آنفرانس

  ٢٠٠٨-١١-١۶هند ) Techshare(ټچشر 

  هند- نوی ډهلي٢٠٠٨ فبروری ۵ او ۴

 دي چی ټکنالوژي ته د معلولونو السته رواړنې تروجې او په اوسنی ټچشر يو د لويو اروپايی پيښو څخه د ټکنالوژی په لړ کې
  .له لوري سازمان ته ورکول کيږي) RNIB(لسيزه کې د برتانې اړوند سلطنتي موسسې 

د هند ټچشر ) Barrier Break Technology(د لومړي ځل لپاره په هند کې کال ماتوونکي ټکنالوژي 
)Techshar India ( هندي ټچشر په بشپړ برياليتوب سره ايکوسيسټم، دولت، . سازمان ورکړل شو کال لپاره ٢٠٠٨د

  .شرکتونهو غير دولتي موسسې، معلولين، توليدي شرکتونه،د زده کړې وړاندي کوونکي يې د لومړي ځل لپاره راټول کړه

( او د . کانفرانس د سرو زرو مالتړ کوونکی وو) Sight Savers International( د ليد ژغورونکي موسسې 
  .قلم يې نندارتون ته د نندارې لپاره وړاندې کړ) ډولفين

او بريالی شوی تر څو د دولت، . دا کانفرانس او نندارتون په بشپړه توګه د ټکنالوژي څخه چز معلوله کس پرې کار کوي وربخښي
وا شپږ ميليونه هندي معلولو تر مينځ شرکتونو، غيردولتي موسسو او د محصوالتو توليدوونکي له يوه پلوه خدمتونه او له بلې خ

  .متخصصان به مهمو ټکو ته پاملرنه وکړي چز دلته د پيل په جشن کې شتون لري. خنډونه له مينځه يوسي

د پيل په مراسمو کې ځانکړي ميلمانه، ډاکټر وينا چودري د ټولنيز عدالت او پياوړي کولو د وزارت منشي له خپلې ليدنې د هند د 
په شان د پيښو په اړه په شرح کولو پيل وکړ، هغه وويل زه د کنفرانس د پيل کوونکو د پلټونو څخه مننه کوم او په ) ٢٠٠٨(ټچشر 

که څه . ښکاره توګه مونږ په سمه الر روان يو دا موضوعګانې په ورستيو لسيزو کې د ټکنالوژي د بدلون سره زيات مطرح شوي
خو ځينې نيمګړتياوې لري، هغه زياته کړه . رفع کولو لپاره يې ګامونه اوچت کړيهم دولت له دې موضوع څخه خبرتيا لري او د 

  ..کروړو به کچه بوديجه ځانګړې کړې ) ١٨٠٠(د هند دولت د معلولو افرادو ګمارلو لپاره په شرکتونو کې د 

وو کې د څخه په خپل وينا) World Wide Web Comsortium(ښاغلي شادي ابوزهرا د کنسرتيوم نړيوالې شبکې 
  .مرستندويه ټکنالوژيکي اړتيا د اړيکې په اړه شبکې طرحې ته اشاره وکړه

نن ورځ حياتي موضوعي شبکه په ورځني ژوند کې شميرل کيږي چې زيات وسايل د طرح کوونکو په الس کې : هغوی وويل
تاکيد وکړ چې د نړيوال بازار همدا رنګه هغه . ورکړي چې له هغې الرې کوالی شي معلول کسان انټرنيټ ته السرسي ومومي

موجود سوداګريز فرصتونه چز د محصوالتو او ټکنالوژۍ په چوکاټ کې يې لري د معلولينو په واک کې ورکړي، او سوداګريزې 
  .موسسې يې وهڅولې تر څو په دې کار کې زيات رول ولوبوي

ښې ټکنالوژي په لرلو، ښه ( هند د : جرايي مدير وويلښاغلي جاويد عبيدي د معلولينو لپاره د کار کولو رواجولو نړيوال مرکز ا
په دې حالتونو کې چې ماشومان ګوښه . يو شتمن هيواد دی) ښه دوکانونه او د نړۍ نورو سيمو ته د فکرونو ليږل, شرآتونه



ښې او پريښودل کيږي د تاسف وړ دی دغه شرايط د دې المل دي چې شرکتونه له دې موضوع خخه ناخبره دي، مونږ د يوې 
مرستندويه ټکنالوژي څخه برخمن يو او څرنګه وکوالی شوچې د معلولينو په اختيار کې يې ورکړو دغه شرايط زما په آند تبعيض 

  .ډوله دي

  :د کانفرانس په اصلي موضوعاتو کې الندې موردونه شامل وو

  د الس رسي الرښوده طرح-پر مخ پرته الره .1
 د بدلون مينځته کيدل .2
 ې ډکول د ډيجيټل ټکنالوژی له لوريد پيدا شوې فاصل .3
 د مينځ ته کيدو او د پيدا شوې فاصلې ډکول د ډيجيټل ټکنالوژی له لوري په هکله ګډې مقالې .4
 د عملي السته راوړنې ورکشاپونه .5
  

  ټول ګډون کوونکي د هغو له جملې څخه  چې مهم ټکي يې بيان کړي کوالي شي الندې پتې ته السرسي حاصله کړي

 خپروونې مديرې سره د بريښناليک له لوري Sighatsavers Internationa ماتو لپاره د ميرمن شوراماني دد ډيرو مالو
  اړيکه ونيسي

org.sightsavers@schoolramani 

  او يا الندې پستي پتې سره

Sight Savers International;South India Area Office; A-3 Shivdham Building; Plot No. 62, 

New Link Road; Malad (W); Mumbai 400064; India 

 

د ژبو د پرمختګ، د ژبې ژوندي آولو او په قومي او ژبنيو ټولنو آې د څو ژبو د زده آړې په هكله 
  دويم نړيوال آنفرانس

  ، بنكاك، تايلنډ٢٠٠٨ جوالي ٣‐١

آه چيرې هم د دې ژبو يواځې يوه وړه برخه په ښوونځيو آې د زده . سيا آې شتون لري څخه زياتې ژبې په آ٢٠٠٠د 
چې په نتيجه آې يې په ميليونونو آسيايي ماشومان چې په دې غير اصلي ژبو خبرې آوي، . آړې په موخه آارول آيږي

استعداد سره سم زده آړې د ښوونځيو په رسمي ژبو په بشپړه توګه د نه پوهيدلو له امله نه شي آوالي چې د خپل 
او نور ډير يې هم د هغو دليلونو له امله چې هغوې سره په نيغه توګه اړه نه لري لږ څه زده آوي او يا هم د . وآړي

لكه څرنګه چې د زده آړې ډير سيسټمونه غالبې ژبې آاروي، ډير آم ميندې او پلرونه . لوړو زده آړو څخه الس اخلي
 يې ډيره نه آارول آيږي او د هغه نه وروسته نور په خپله مورنۍ ژبه د خپلو ماشومانو په دې نتيجه رسيږي چې ژبه

  .او دا آار د سلګونو آسيايي ژبو د له مينځه تللو المل ګرځي. سره خبرې آوي

څيړنو تائيد آړې ده چې د هغو ماشومانو چې ښوونځي ته نه ځي لويه برخه او يا هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي خو 
خپل استعداد سره سم څه نه زده آوي، مورنۍ ژبه يې د هغې ژبې سره توپير لري چې په ښوونځي آې يې آارول د 

زده آوونكي په زده آولو آې د ډيرو خنډونو سره مخامخ آيږي او چې په ښوونځي آې نوم ثبت آړي، د لوړو . آيږي
د ژبې د زده آړې مسله د زده .  بياځلې وواييزده آړو څخه الس اخلي او يا ناآاميږي او مجبوريږي چې يوه ټولګۍ

آړې د يو مناسب او هر اړخيز چاپيريال د ايجاد لپاره ډير اساسي دي او آه چېرې موخه يې دا وي چې زده آړه د ټولو 
د ژبو د پرمختګ، د ژبې ژوندي آولو او په قومي او ژبنيو . موخو ته د السرسي لپاره وي، بايد دا موضوع وڅيړو

ې د څو ژبو د زده آړې په هكله دويم نړيوال آنفرانس، دې موضوع او د دې په اړه نورو ډيرو موضوعګانو په ټولنو آ
  .اړه څيړنې شوي دي



 آسيايي او غير آسياي هيوادونو څخه راټول آړل تر څو خپل مالومات د الندې موردونو ٣٣ آسان د ٣٩٠دې آنفرانس 
قليت ټولنو د ماشومانو ستونزې آمې آړو او څرنګه آوالي شو د غير څرنګه آوالي شو د قومي ا: په هكله ګډ آړي

قومي -ګډون آوونكي چې د ژبني. اصلي ژبو آارونه ځواآمنه آړو او د هغوي د له مينځه تللو څخه مخنيوى وآړو
آنفرانس د . اقليتونو ټولنو، دولتي چارواآو، او د غير دولتي او نړيوالو موسسو آارآوونكو هم په آې ګدون آړى وو

  :موخې الندې دي

د هغو خطرونو چې د نړۍ بيالبيلې ژبې او فرهنګونه غندي او د ټولنيز، فرهنګي، سياسي، اقتصادي او زده  •
قومي ټولنو خلك چې د هغه سره مخامخ دي -ژبني) چې غالب نه دي( آړه نيز  نامساويتوب چې د غير اصلي 

 .په هكله د پوهې زياتول

  د هغو » د مورنۍ ژبې په هكله د څو ژبو د زده آړې خپروونه «د پوهې زياتول د موخو او ګټو په هكله  •
خلكو سره چې په غير اصلي ژبو خبرې آوي مرسته آوي تر خپلې لوړې زده آړې په آاميابۍ سره تر سره 

 .آړي

 لپاره د » د مورنۍ ژبې په هكله د څو ژبو د زده آړې خپروونه «د ژبې د پراختيا، د ژبې د ژوندي آولو او  •
 .مناسبو الرو چارو زده آول د هغو آسانو څخه چې په دې هكله تجربه لري

په دې فعالتونو آې د بوختو د سازمانونو او فردي شبكو د پراختيا لپاره د ګډون آوونكو تشويق، په ځانګړي  •
 .قومي ټولنو د غړو-توګه د ژبني

 غير دولتي موسسې، پوهنتونونه او آسيايي هيوادونه د قومي ټولنېو-دې آنفرانس وښودل چې په تيرو لسيزو آې ژبنۍ
 «هغو ماشومانو او زيات عمر آسانو لپاره چې د زده آړې په رسمي ژبه خبرې نه آوي او يا يې ورته پام نه وي د     

 «په داسې حال آې موخې او ګټې .  اجرا آولو ته خوښي ښايي»د مورنۍ ژبې په هكله د څو ژبو د زده آړې خپروونې 
د دې .  په پراخه توګه د قبلولو وړ نه وو او درك شوې نه ده»د مورنۍ ژبې په هكله د څو ژبو د زده آړې خپروونه 

  .هڅو څخه ډيرې آمزوري دي او هغه څه چې د څيړنې له الرې السته راغلي نه تقويه آوي

 اصلي برخو ويشل ۵ په اړه په  يو اړخه ويناوې د ژبې، فرهنګ او زده آړې٩٣ بشپړې ويناوې او ۶اصلي وينا او 
  :شوي دي چې الندې تشريح شوي دي

 د معنوي فرهنګي ميراث ساتنه  .1

 )د هغو مقالو سره چې د سمې ليكنې په پرمختګ تاآيد آوي( د ژبې د پرمختګ او ژوندۍ آولو په هكله هڅې  .2

 »نه  د مورنۍ ژبې په هكله د څو ژبو د زده آړې خپروو«د بنياد جوړونې په هكله تجربې  .3

 د ژبې او د ژبې د زده آړې په هكله سياست جوړونه .4

 د ژبې او زده آړې په هكله څيړنې .5

د عملي جلسو جوړوونه د آنفرانس د مهمو موضوعګانو، د پوښتنې د وړاندې آولو لپاره وخت ورآول، د تجربو 
د مطلبونو، . ابره آړهبيانول، او د په غير رسمي چاپيريال آې د ځانګړو موضوعګانو په هكله د بحث زمينه بر

انځورونو، مالوماتي بروشورونو او د ژبې د پرمختګ او پراختيا لپاره او ګډون آوونكو لپاره د څو ژبو د زده آړې 
  .لپاره يوه نمايشي آوټه هم په پام آې نيول شوې وه

  :نوله لوري يې مالتړ شوى وودا آنفرانس د داخلي او نړيوالو موسسو د ګډون لپاره يوه ښه نمونه وه او د الندې سازمانو

 نړيواله SIL، د )SEAMEO(يونيسكو، بانكوك، يونيسيف، د جنوب شرقي آسيا د زده آړې د سازمانونو وزارتخانو
موسسه، په پوهنتونونوآې د آليو د پرمختګ لپاره د ژبو او فرهنګ موسسه ماهيدول تايلينډ، د برتانيې د ماشومانو د 

  . نړيواله موسسهژغورنې آميټه او د پاملرنې



  مهرباني وآړۍ د ډيرو مالوماتو د السته راوړلو لپاره الندې ويب پاڼې ته رجوع وآړۍ

 : 2008ld_/|org.seameo.www  

  : سره د الندې بريښناليك له لوري اړيكه ونيسۍکيمو کوسونن په نړيواله موسسه آې د SILاو يا د 

org.sil@kosonen_kimmo  

  :يا په يونيسكو آې د جان لينبرګ سره د الندې بريښناليك له لوري اړيكه ونيسۍ

 :j.lindeberg@unescobkk.org   

  

  د بروني د ښوونكو په اړه په مسلكي زده آړو لنډه آتنه

  بگاوان، بونیبندر سری ، د ٢٠٠٨ جوالي ٢۴ تر ٢٢

د هر اړخيزې زده آړې د سياست تائيد د ساالمانكا د . دارالسالم بروني د هراړخيزې زده آړې سياست خپل آړى دى
بيانيې له الرې د بروني دولت له لوري، دارالسالم د زده آړې د اړتيا وړ د ځانګړو زده نكو د ګډون د بيړني آولو لپاره 

نه آم يو زده آړه لرونكى ښوونكى درلو او هغه زده آوونكي چې د وتلو د خطر سره اآثر دولتي ښوونځۍ، آم . آار وآړ
  .مخامخ وول، و آوالي يې شول د خپلو همزولو سره د صنف په لړ آې په عادي توګه ګډون وآړي

د پوهنې وزارت پرته له دې چې ځانګړي ښوونځۍ رخصت آړي، په ښوونځيو آې د بيالبيلو ټولنو او فرهنګونو 
لول، او خپلې هڅې يې د ښوونكو، مديرانو، ميندو او پلرونو او زده آوونكو د چمتو آولو او د هغوي څخه د مالتړ راټو

د ځانګړو زده آړو يو واحده متخصص د زده آوونكو د قبلولو له لوري، د ښوونځيو په مالتړ . لپاره متمرآزې آړې
  .لپاره هڅې وآړې

د . ې هره مياشت جوړيږي آوالي شو د دې خپروونو د نمونې په توګه وښايود تخصص د ايجاد لپاره دايمي خپروونې چ
 چې زده آوونكو ته لوړ خدمتونه وړاندې » د نمونې په توګه د ښوونځۍ پروژه« آال د ځانګړې زده آړې واحد ٢٠٠٨

  .آوي د دوه ابتداييه ښوونځيو او دوه د الرښوونې ښوونځيو څخه پيل وآړ

ملي آارځاي د دارالسالم بروني د پوهنتون د ځانګړې زده آړې د واحد او رسما په مرسته د په پاي آې يو سمينار او 
حاضرو ميلمنو او د داتين چادوآاد ديګ اپساش هج ابد متين، د ښوونې او روزنې د وزارت  دايمي منشي، په وياړ په 

د هر :  د ډولونو قبلول"مطلب  او اصلي "اغيزمن هراړخيزې ښوونځۍ:  د ډولونو قبلول"د هغه موضوع . جوړ شو
  . وه چې د ميلمه بيانيه ورآوونكي له لوري وړاندې شوه"اړخيزو ښوونځيو ځواآمنول

  :اصلي موخې يې داسې وې

د جاري واقعو، عملي تجربو او د ځانګړې زده آړې د پراختيا ا و پرمختګ په هكله د مالوماتو او تجروبو د  •
 انتقالولو لپاره د چاپيريال برابرول

د ځانګړې زده آړې د واحد، د ښوونځي د سيسټم، د ښوونې او روزنې د وزارت ، د بروني دارالسالم او د  •
 .بيالبيلو سيمه اييزو ادارو تر مينځ د شبكې جوړول او مسلكي همكاري

د مسلو او موضوعګانو څخه آتنه، د ځانګړي تعليمي خپروونو پرمختګ او د راتلونكي لپاره د آړنالرو  •
 .آولځانګړي 

، SENA په شاوخوا آې د ګډون آوونكو د ارشدو ښوونكو، مديرانو، او د ابتداييه او متوسطه مقطعو ښوونكو او ۵٠٠د 
 د ښوونې او روزنې د د ديني مطالعو د رياست ښوونكو، SENA وزارت تر نظارت الندې د  ښوونې او روزنې دد 



ر کوونکو، د روغتيا وزارت، د فرهنګ وزارت، د ورزش او  تر نظارت الندې د بيالبيلو برخو رييسانو او کاوزارت
  .کې ګډون کړی وو په ځوانانو او د غير دولتي موسسو

  .ميرمن مونا آليانا، د بروني دارالسالم د ځانګړې زده کړې په واحد کې د زده کړې ارواح پوهه

  :په الندې پتې کوالی شئ د هغې سره اړيکه ونيسۍ 

bn.brunet@Monalianalimin  

 

  مې ناستې په اړه د اقيانوسي آسيا د سيمه ييز چمتووالي کنفرانس ۴٨د نړيوالې زده کړې د 

   انډونيزيا، -بالی . ٣١-٢٩ کال د مې ٢٠٠٨د 

مې ناستې هراړخيزې ۴٨ده کړې د دغه کنفرانس د يونيسکو د غړو هيوادونو د مشورتی کړنالرې يوه برخه ده چې د نړيوالې ز
 ١۶٠ هيوادونو څخه ٢٣چې له . په اړه وه)  سويس- جنيويا٣١-٢٨ کال د نومبر ٢٠٠٨د ( د راتلونکی لپاره يوه الره : زده کړې

د دغه کنفرانس په لړ کې له نورو چاپيريالي مصروفيتونو سره سره برخه اخيستونکو دا موقع تر . کسانو په کې برخه اخيستې وه
السه کړه تر څو په سيمه کې د هر اړخيزې زده کړې په مختلفو برخو په ځانګړي ډول ستراتيژي او تجروبو باندې خبې او خپل 

  .نظرونه سره شريک کړي

  . اصلي او څلورو فرعي موضوعګانو څخه جوړ شوی وو٩دغه کنفرانس د الندې 

  ښکاره کړنې، موخې او مقصدونه) الف

  عمومي سياستونه) ب

  ټمونه، اړيکې او نقلونې سيس) پ

  زده کوونکي او ښوونکي) ت

      .ستونکو د کنفرانس په لړ کې الندې توکي اړينې وبلليپه دغه کنفرانس کې برخه اخ

 معلول ماشومان  .1

الي د تبعيض نشتوالي په اړه د اطمينان تر السه آول ا د هر اړخيزو. د هغو سياستونو تنظيمول چې هر اړخيزوالى بيان او تفريقوي
  په الر آې د خنډونو ښكاره آول

 د ظرفيتونو د جوړولو په اړه موضوع ګانې، منابع، امكانات او مرستې  •

 د هر اړخيزوالي په مالتړ آې د ځانګړو ښوونځيو رول •

 د هر اړخيزوالي په لور د ماشومانو د زده آړې د رول متمرآز آول •

   او روغتياHIV  ايډز.٢

بعيضي تګالرې او هغه آړنې چې د ماشومانو الس رسي يوې ښې زده آړې ته ايډز پورې تړلى نوم بدوالى ، ت •
 محدودوي

 .په خپله ټولنه آې اخته ځوانانو ته د يوې ښې زده آړې د حالتونو برابرول HIV په اړه محرمانه مالتړ او په HIVد  •

 .د ايډز د وقايوي او معالجوي درملنې په اړه زده آړې ورآول •



 په HIVيايې خدمتونه، وړيا او په خپله خوښه ازميښت، ماشومانو او ځوانانو په ځانګړي ډول د د درملنې دوستانه روغت •
 .اړه مشورتي او معالجوي خدمتونه

د ايډز په وقايه آې د رسنيو رول او د دغې ناروغۍ په وړاندې د غبرګون څرنګوالي زده آړې او همدا رنګه په دې اړه  •
  .د خراباتو غلط فهميو لري آول

  :اقليتونه  -)3

 د يوه قانونى چوآاټ جوړول، د محلى انطباق او جوړونې •

 .د ښوونكو د زده آړې لپاره د استخدام سياستونه چې د تغيير وړتيا لري، تر څو د لږآيو ظرفيت لوړ شي •

 فرهنګى مخامخ خبرو اترو د زده آړې د سيستم نقش، د صبر او تحمل د قدرت او درك د سولې د لوړوالى –د مذهبى  •
 .پارهل

 . نړيوالو ژبو د رواجولو په الره آې يو ښه او بريالى اقدام دى–په مورنۍ ژبه د لومړنيو زده آړو برابرول د ملي او  •

هيوادونه او څو اړخيزه سازمانونه بايد هغو آسانو ته چې د لږآيو په ژبه غږيږى هم پاملرنه وآړي او د هغو په  •
  .ې پرانيويمقررولو او له هغو څخه د ګټى اخيستلو الر

  :ماشومان) آډوال(مهاجر   -)4

  .ټول هغه ماشومان چې آم عمر اي او په آاربوخت دي بايد و هڅول شى تر څو خپلو زده آړو ته ادامه ورآړي

  : آورني بى ځآيه شوي ماشومان-)5

  :په ښوونځي آې

 – ژبى د زده آړې فرصت او روحى ماشومان بايد په مورنۍ ژبه زده آړې وآړى همدا ډول ماشومان بايد د آور په هيواد د
  .اجتماعې مالتړ ترالسه آړي

  :د آور په هيواد په معمولي ښوونځيو آې

 .آډوال ماشومان هم بايد زده آړي ته برابر الس رسى ولري •

ړه د آډوالو او پناه راوړونكو په وړاندى د زور او تبعيض د له منځه وړلو لپاره بايد الزم تدبيرونه ونيول شى او په دې ا •
 .د خلكو و پوهې سطحه لوړه شي

  .يتيم ماشومان هم بايد هر اړخيزې زده آړې پورې ټولو پروګرامونو او سياستونو ته الر ولري •

  :اجتماعى محروميت  -)6

د موجوده ملى قوانينو دوباره آتنه، له ښوونكو او نورو برخه ) چې له جامعې څخه ګوښه آړل شوى(د هغو خلكو په اړه  •
 . مالتړ او په ټولنه او ښوونځي آې د اجتماعى محروميت د مسئلى داخلولاخيستونكو څخه

 .جګړې ځپلو ماشومانو ته د باآيفيته زده آړې برابرول، آورنۍ جګړې او طبيعي بالوې •

 .د موجوده قوانينو او شرايطو آتنه او نظارت د بېلګي په ډول تر نظر الندى اشخاصو ته د بورسونو ورآول •

د آيفيت په اړه اطمينان ترالسه آول تر څو د رقابت روحيه زياته شي او هغه موضوع ګانې چې د عقيدتى ښوونځيو  •
 .تدريس آيږي بايد د ملي پراختيا په اړه وې

  



  :جنسيت  -)7

  .د جنسيت په لحاظ د زده آړې تفكيك شويو معلوماتو ته اړتيا او جنسيت پورى تړلي تكميلى، آيفيتى او حساس ځانګړنې •

 .په مقابل آې د يو قانونى چوآاټ جوړول او يا دغه قانونى چوآاټ ته انكشاف ورآولد جنسى تبعيض  •

 .په زده آړه آې د جنسيتى برابرۍ تضمين، د نوم ليكنې په آارونو آې دوام، ژوند او داسي پروګرام •

ه وړلو لپاره د د زده آړې د نظام مسئولينو د ښوونځي د مديرانو او ښوونكو تر مينځ د جنسيتى عدم توازن د له منځ •
  .ستراتيژو جوړول او آارول

  :له پيښو او واقعو څخه د رامينځته آيدونكى خطرونو د آموالى زده آړې   -)8

 .طبيعي پيښى د محروميت له اصلى وسيلونو او الملونو څخه شميرل آيږي •

شومان چې د طبيعي هغه ماشومان چې د طبيعي پيښو له پلوه په خطرناآو سيمو آې ژوند آوي او همدارنګه هغه ما •
 .پييښو له امله بيځايه شوي دي بايد په مساوي توګه له زده آړو څخه برخمن شى

دولتونه بايد د آور او ساختمان جوړوني اصول پلي آړي او د طبيعي پيښو په وړاندې د مضبوطو او مقاومو ښوونځيو  •
 .ړه الزم معلومات ورآړيشميره زياته آړي او همدا رنګه زده آوونكو ته د دغو طبيعي پيښو په ا

له پيښو څخه د رامينځته آيدونكو خطرونو د آموالي زده آړې بايد د هر اړخيزې زده آړې له عناصرو څخه وې او  •
  .همدا ډول يو مهم سياست وي

  :د يوې ښي زده آړې د تحقق لپاره د زده آړو زياتوالى او ښه والى   -)9

 نكو ډلو اخته آولپه سيمه ييزه او ملي توګه د ډيرو مرسته آوو •

 د پاليسو او ستراتيژيو ښه والى او تنوع ترڅو زده آوونكي ځانونه له نړيوالې چټكتيا سره برابر آړي •

 د درسي چوآاټ او وسايلو برابرول چې د يادولو آيفيت سنجولو آې مرستندويه ثابت شي •

 زده آړې په برخه آېد تمريني ډلو جوړول د څيړنيزو مطالعاتو د تبادلې لپاره په ځانګړي ډول د  •

مې ناستې په اړه د غونډو شويو السته راوړنو ۴٨د اقيانوسي آسيا سيمه ييز چمتووالى آنفرانس د نړيوالې زده آړې د  •
 .لنډيز

 org.unesco@acedo.c  : د الزياتو مالوماتو لپاره په الندې بريښناليك له ميرمن آلمنټينا سره اړيكه ونيسى •

 org.Unescobkk@lindeberg.j  : يا په الندې بريښنا ليك د ښاغلي جان ليندرګ سره اړيكه ونيسۍ •

  

کارولو په اړه د ډاډ ملې زده کړه د ټولو لپاره د نيمه لسيزې د ارزيابي د ګزارشونو تر څنګ، ورپسې ګام د دغه ارزيابي د پايلو د 
تر السه کول دي د نوو سياستونو د ترالسه کولو لپاره پروګرامونه، هدف لرونکې ستراتېژۍ، د کمزورو ټکو لوړوالی او د نوو 

 . سياستونو ترالسه کول، پروګرامونه او ستراتېژۍ به د زده کړې په برخه کې د بې برخو خلکو لپاره وي

زده کړه (( ي د سياست جوړونې په برخه کې د وړانديزونو د راکړې ورکړې او موخې ته د رسېدود سويلې آسيا د هېوادونو استاز
دغه کنفرانس چې د يونسکو لخوا په الره اجول شوې ؤ په . لپاره سره په نيپال کې راټول شول)  کال پورې20185د ټولو لپاره تر 

 د پروګرام برخه اخيستونکو لپاره يو ښه چانس او فرصت ګڼل کېده، )زده کړه د ټولو لپاره(واقعيت کې د سويلي آسيا د هېوادونو 
 .تر څو په سويلي آسيا کې د دغه پروګرام ګذارش د بياليدو او تاييد لپاره په الره واچول شي



نو استازو،  تر اويا زياتو برخه اخيستونکو چې په هغوي کې د بنګالديش، بوتان، هند، مالديز، نيپال، پاکستان او سريالنکا هېوادو
 د زده کړې لپاره نړيوال کمپاين استازي او ددغه SILهمدا ډول د يونسکو، يونيسيف، د ماشومانو د ژغورنې  موسسې او د 

دولتونو ته په ځانګړي ډول د ښوونکو د زده .  په دغه کنفرانس کې برخه اخيستې وه)  تمويلوونکو(پروګرام پانګه ورکوونکو 
ه د زده کړې د پروګرام د سياست جوړونې په اړه ارزښتناک پشنهاد شوي وړانديزونه برابر او کړې د ښه والي او همدارنګ
د وړيا او اجباري زده کړې  تر سره کول او پرمخ بېول  د وړو ماشومانو لپاره په څو ژبو د زده کړو : وړاندې شول، چې  دادي

ې په نظام کې د د ګټې اخيستلو لپاره د پروګرامونو برابرول او برابرول او په مورنۍ ژبه د تکيې د ښوونځيو برابرول، د زده کړ
 . بې برخو ډلو ته د مالي سرچينو د تخصيصولو څخه ډاډ ترالسه کول

 څخه ګټه اخيستنه د معلوماتو د راکړې ورکړې او تبادلې لپاره د SAARCملي زده کړه د ټولو لپاره د پروګرام همغږي کوونکو له 
 په سکرتريت  کې پشنهاد SAARCتر سرليک الندې د يوې برخې جوړول يې د ))  زده کړه د ټولو لپاره((  د پيل يو ټکی وګاڼه  او

په همدې ډول ددغه پروګرام برخه اخيستونکو شاره وکړه چې د مالتړ د ميکانيزم او ددوي تر منځ د مرستې د الزيات . کړ
د موضوع ))  په سويلي آسيا کې  زده کړه د ټولو لپاره(( ې حال کې چې  موثروالي او سادګۍ لپاره بيا کتنې ته اړتيا شته؛ په داس
 . کاري ډله په دغه سيمه کې  الزيات تمرکز ته اړتيا لري

 : سره په الندې  ايميل اړيکه ونيسئ leotes lugo‐Helmد الزياتو معلوماتو لپاره له ميرمن 

Vial.lugo@unescoblck.org 

 کال د 2008په مورد کې د سياست د بياخلې کنفرانس د ) اره زده کړېد ټولو لپ(په سويلي آسيا کې 
  مې کاتماندو تپال19 نه تر 16جون له 

  

ملې زده کړه د ټولو لپاره د نيمه لسيزې د ارزيابي د ګزارشونو تر څنګ، ورپسې ګام د دغه ارزيابي د پايلو د کارولو په اړه د ډاډ 
سه کولو لپاره پروګرامونه، هدف لرونکې ستراتېژۍ، د کمزورو ټکو لوړوالی او د نوو تر السه کول دي د نوو سياستونو د ترال

 . سياستونو ترالسه کول، پروګرامونه او ستراتېژۍ به د زده کړې په برخه کې د بې برخو خلکو لپاره وي

زده کړه (( و موخې ته د رسېدود سويلې آسيا د هېوادونو استازي د سياست جوړونې په برخه کې د وړانديزونو د راکړې ورکړې ا
دغه کنفرانس چې د يونسکو لخوا په الره اجول شوې ؤ په . لپاره سره په نيپال کې راټول شول)  کال پورې20185د ټولو لپاره تر 

ېده، د پروګرام برخه اخيستونکو لپاره يو ښه چانس او فرصت ګڼل ک) زده کړه د ټولو لپاره(واقعيت کې د سويلي آسيا د هېوادونو 
 .تر څو په سويلي آسيا کې د دغه پروګرام ګذارش د بياليدو او تاييد لپاره په الره واچول شي

 تر اويا زياتو برخه اخيستونکو چې په هغوي کې د بنګالديش، بوتان، هند، مالديز، نيپال، پاکستان او سريالنکا هېوادونو استازو، 
 د زده کړې لپاره نړيوال کمپاين استازي او ددغه SILنې  موسسې او د همدا ډول د يونسکو، يونيسيف، د ماشومانو د ژغور

دولتونو ته په ځانګړي ډول د ښوونکو د زده .  په دغه کنفرانس کې برخه اخيستې وه)  تمويلوونکو(پروګرام پانګه ورکوونکو 
هاد شوي وړانديزونه برابر او کړې د ښه والي او همدارنګه د زده کړې د پروګرام د سياست جوړونې په اړه ارزښتناک پشن

د وړيا او اجباري زده کړې  تر سره کول او پرمخ بېول  د وړو ماشومانو لپاره په څو ژبو د زده کړو : وړاندې شول، چې  دادي
او برابرول او په مورنۍ ژبه د تکيې د ښوونځيو برابرول، د زده کړې په نظام کې د د ګټې اخيستلو لپاره د پروګرامونو برابرول 

 . بې برخو ډلو ته د مالي سرچينو د تخصيصولو څخه ډاډ ترالسه کول

 څخه ګټه اخيستنه د معلوماتو د راکړې ورکړې او تبادلې لپاره د SAARCملي زده کړه د ټولو لپاره د پروګرام همغږي کوونکو له 
 په سکرتريت  کې پشنهاد SAARC جوړول يې د تر سرليک الندې د يوې برخې))  زده کړه د ټولو لپاره(( پيل يو ټکی وګاڼه  او د 

په همدې ډول ددغه پروګرام برخه اخيستونکو شاره وکړه چې د مالتړ د ميکانيزم او ددوي تر منځ د مرستې د الزيات . کړ
د موضوع )  )په سويلي آسيا کې  زده کړه د ټولو لپاره(( موثروالي او سادګۍ لپاره بيا کتنې ته اړتيا شته؛ په داسې حال کې چې  

 . کاري ډله په دغه سيمه کې  الزيات تمرکز ته اړتيا لري

 : سره په الندې  ايميل اړيکه ونيسئ leotes lugo‐Helmد الزياتو معلوماتو لپاره له ميرمن 



Vial.lugo@unescoblck.org 

  

  

  

  

 د لوستونکو ځوابونه  

  محترمه خپرونه،EENET Asiaپه اندونيزيا کې د 

کارکوونکو لپاره د ښه او خوښ کال هيله لرم، خبر شوم چې ستاسې سازمان خبرپاڼه خپره کړې  چې تر اسوه يې  EENET Asiaد 
 . څلور نسخې خپرې شوې دي، هيله من يم چې د امکان په صورت کې څلور واړه نسخې مونږ ته اولېږئ

 .ښه او په زړه پورې معلومات برابر کړيستاسې خپاره شوي مطلبونه به زمونږ د سازمان او آسيا موسسه د ړندو لپاره  

هيله من يم چې د امکان په صورت کې چاپي نسخې مونږ ته راو استوئ ځکه چې مونږ دلته انټرنټ ته السرسی نه لرو، همدا ډول  
لرو چې د مونږ ليوال يو چې د اوريسيا په واليت کې هم د هر اړخيزې زده کړې د پروګرام  يوه برخه واوسو ځکه  نو مونږ هيله 

 . دغه کار له پايلې څخه مو خبر  کړئ

  767017پادهي د سونپور پوهنتون د سياسي علومو استاد، سونپور، آوريسا ، هند  . پ. آر

  ډېره مبارکي وايم دغه ټيم ته د دوي د هڅو په مقابل کې 

   له هند څخه -واندانا ساکسنا

 vsaxena78@hotmail.com: برښناليک

    ډله  EENET Asiaد 

  . ستاسې له رالېږلي خبرپاڼې څخه مننه ، خپل احتمالي نظرونه به وروسته د دغه خبرپاڼې له لوستلو تاسې ته درولېږم

 Email: hamaynarna@yahoo.comعمران نظير 

 کې  د خبرپاڼې په نشرولو تاسې ته مبارکي وايم الزمه ده چې ووايم له دغې نشريې څخه ماپه دغهرښته او برخه EENET Asiaد 
څومره چې  ممکن او الزم دي تر السه کړل، دغه فرصت غنيمت ګڼم او لدې الرې د دغې شبکې  ټولو غړو ته اعالن کوم چې زه 

 په مرکز کې  د پروګرام جوړولو د مرستيال مدير او د SEAMEO ل همنشي توب څخه د SEAMEO کال له پيل څخه د 2008د 
هيله لرم چې بيا له :  برخه کې د کنزن ښار ته ولېږل شوم او نوې پته مې په الندې ډول دهټکنالوژۍ او د زده کړې د اختراعاتو په 

  . تاسې ټولو سره وګورم  او هيله لرم چې د ټولو هغو معلوماتو  له رالېږنې څخه چې زما لپاره ګټور وي  ډډه ونکړئ

  بنيټو اسپنابنوزا، سيمشوانيدتک

Email: bennetbenoza@gmail.com 

   محترمه نشريهEENET Asiaد 

  !دا چې ستاسې نوې خبرپاڼه مې ترالسه کړه خوښ يم



له )) eenet.org.uk((يوازې مې غوښتل چې تاسې ته خبر درکړم چې نوې خبرپاڼې ته موالس رسي د لومړنۍ اړيکې يعني 
له الرې کوالي شئ  )) ide‐europe.org((الرې امکان نه لري، يوازې پخوانۍ خبرپاڼې په دغه اړيکه کې وجود لري، يوازې  د 

زه په کامبوج کې . هيله من يم چې ستاسې کارونه په آرامۍ او په ښه توګه ادامه ومومي. ډانلوډ کړئ)   ګڼه50( تاسې نوې خبرپاڼه 
  . ژوند او کار کوم

  په درناوي سوفوک

suecamfox@yahoo.co.uk 

  سالم

هڅه لرم چې د ماهش په نوم ياد .  هاپراسادهادمال څخه تاسې سره اړيکه نيسمزه د نيپال هېواد  د داماولي تاناهون  له مربوطاتو ما
 مچلز ثه مختلفو EENETشم، زه د کالج ښوونکی يم،  او په يو کالج کې چې زده کوونکي يې معلولين دي کار کوم ستاسې  د 

دانو د لېواليتا وړ ګرځېدلي دي او پروګرامونو کې زما د پوهاوي په لوړوالي کې ډېرې ګټورې وې او همدا ډول زما د شاګر
 څخه ترالسه کړې په داسې حال کې چې EENET Asiaوړيا مجلې له ) 6(ارزښتمن معلومات يې ورڅخه ترالسه کړل،  دا ځل ما 

  .  سره مرسته وکړمEENETاوس سمالسه نه شم کوالي 

  ستاسې له مرستې نه مننه

  ماهش دنيپال له داماولي څخه 

Mahaprasad‐hadkhale@yahoo.com 

   محترمه نشريهEENET Asiaد 

 د خبرپاڼو په لېږلو او د سويل ختيځې آسيا له نشريې څخه مننه کوم، د دغو نشريو په لېږلو EENET Asia څخه د EENETزه له 
ره مخ کې له زيات کړاو سره مخ کېږئ يو ځل بيا پ هدې الره کې ستاسې له هڅو او دا چې تاسې له زياتو ستونزو او سختيو س

د لېږل شوو موادو رسېدو سره نښلول شوي دي او هيله من يم چې په راتلونکي کې به هم دغه توکي . کېږئ، مننه او تشکر کوم
  ترالسه کړم

  ډېره مننه

.  اماهول هاک، په بنګالديش کې د سويډن او ډنمارک د ماشوم ژغورنې د موسسې د زده کړې د پروګرامونو همغږی کوونکي
emamul@scsd‐bd.org 
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